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CARTA AO LEITOR

A cada edição da Revista do CROSP, procuramos nos aprofundar nas 
diretrizes éticas da profissão. No exemplar que você tem em mãos, 
abordamos, por exemplo, a importância de se firmar um contrato 

de prestação de serviços com o paciente, uma maneira de formalizar a relação 
e reduzir riscos, esclarecendo direitos e obrigações das partes.

Um outro tema recorrente, mas que ainda gera muitas dúvidas entre os 
cirurgiões-dentistas, é a divulgação de valores na Odontologia. É necessário 
que observemos com atenção as formas de publicidade para garantir atuação 
em linha com a legislação e com o Código de Ética Odontológica. A matéria 
provê informações sobre práticas capazes de assegurar maior tranquilidade 
aos profissionais da área.

Ainda dentro do tema publicidade, abordamos aspectos importantes da 
elaboração do material de apresentação do profissional da Odontologia, tendo 
sempre em vista a conduta ética a ser seguida. Dos tradicionais cartões de 
visita ao conteúdo online, a matéria desta edição faz um resumo das diretrizes 
que devemos ter em mente.

 Tratamos também de como o cirurgião-dentista deve proceder no caso de 
reclamações de pacientes que apresentam problemas após determinado trata-
mento odontológico. Ressaltamos, no texto, a importância do prontuário bem 
elaborado, o qual além de ser fundamental para o relacionamento entre profis-
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sional e paciente pode, ainda, preve-
nir eventuais complicações judiciais 
de reclamações não resolvidas.

Um novo desafio a cada edição, 
é assim que, há 4 anos, a Revista do 
CROSP seleciona conteúdos para 
que o exercício da Odontologia 
esteja em linha com sua missão de 
beneficiar a saúde do ser humano, 
premissa ressaltada também em 
nosso código de ética. Assim, sem 
abandonar o rigor técnico-científi-
co, nos obrigamos a contemplar os 
temas mais atuais e que se relacio-
nam à prática odontológica. 
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FISCALIZAÇÃO

As diferenças entre o que é permitido ou não 
a cirurgiões-dentistas ou operadoras em anúncio 
de valores de produtos e serviços odontológicos

A inda que em um mercado competitivo e sujeito à saúde econômica do 
país, as formas de publicidade dos serviços odontológicos devem ser 
observadas com atenção. Práticas como o anúncio de preços de pro-

cedimentos, de gratuidades e de formas de pagamento configuram a comercia-
lização e mercantilização da Odontologia, sendo vedadas ao cirurgião-dentista, 
tanto pela legislação que regula o exercício da profissão (lei federal nº 5.081/66) 
como pelo Código de Ética Odontológica (resolução 118/2012 do Conselho Fe-
deral de Odontologia). Tais atos representam infrações éticas e podem resultar 
em processo disciplinar. Em seu artigo 7º, a lei 5.081/66 proíbe o anúncio de 
preços de serviços, modalidades de pagamento e outras formas de comercia-
lização que signifiquem competição desleal, assim como veda a prestação de 
serviço gratuito. O Código de Ética Odontológica, que regula os direitos e os 
deveres dos profissionais e pessoas jurídicas que exercem atividades na área, 
segue as mesmas diretrizes dessa legislação.

Quanto custa?
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A divulgAção do 
vAlor de Adesão 
dos plAnos 
odontológicos, 
ressAlvAdAs 
peculiAridAdes, 
não constitui 
infrAção éticA 
por pArte dAs 
empresAs registrAdAs 
nA Ans

PRÁTICAS IRREGULARES

• Fazer propaganda enganosa, 
abusiva, inclusive com 
expressões ou imagens  
de antes e depois, com  
preços, serviços gratuitos, 
modalidades de pagamento,  
ou outras formas que 
impliquem mercantilização  
da Odontologia; 

• Oferecer serviços odontológicos 
gratuitos com intenção de 

autopromoção ou promover 
campanhas oferecendo trocas  
de favores; 

• Divulgar e oferecer serviços 
odontológicos por meio de 
cartão e caderno de descontos, 
mala direta via internet, sites 
promocionais ou de compras 
coletivas, telemarketing ativo, 
estandes promocionais, caixas  
de som e plaqueteiros.

Anúncios, propagandas e publicidade podem ser feitos em diversos meios 
de comunicação, contanto que obedeçam as normas vigentes. O artigo 44 
do Código de Ética aponta como infração a divulgação de serviços com fi-
nalidade mercantil, caracterizando concorrência desleal e desvalorização da 
profissão. As práticas listadas a seguir, que têm em comum a divulgação de 
preços, descontos e gratuidades em propagandas de serviços odontológicos, 
desrespeitam a norma ética.

Anúncio de vAlores dos plAnos odontológicos
Diante desse panorama, destaca-se uma exceção. As operadoras, seguradoras 

e cooperativas pautam-se pelas mesmas normas éticas . Contudo, essas empre-
sas são fiscalizadas e normatizadas, igualmente, pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, devendo observar, sobretudo, o que dispõe a Lei 9.656/98 e 
o Código de Defesa do Consumidor - CDC. Ao definir a relação existente entre 
paciente e cirurgião-dentista, o artigo 4º do Código de Ética evidencia a diferença 
fundamental entre as empresas de plano de assistência à saúde e o profissional 
liberal, especialmente no que se refere à responsabilidade civil. 

Eis o que diz: “A natureza personalíssima da relação paciente/profissional na 
atividade odontológica visa demonstrar e reafirmar, através do cumprimento 
dos pressupostos estabelecidos por este Código de Ética, a peculiaridade que 
reveste a prestação de tais serviços, diversos, portanto, das demais prestações, 
bem como de atividade mercantil”. 

A divulgação do valor de adesão dos planos odontológicos, ressalvadas pe-
culiaridades, não constitui infração ética por parte das empresas registradas na 
ANS. Isso pelo fato de que, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, 
elas possuem o dever de informar de forma clara e adequada sobre seus produ-
tos e serviços (art. 6º, inciso III, do CDC). É importante destacar que, embora 
seja permitido o valor de adesão do plano odontológico e de suas mensalidades, 
as operadoras não podem anunciar o valor dos procedimentos e tratamentos 
odontológicos, muito menos oferecer gratuidades, brindes, descontos, promo-
ções ou demais vantagens.

O chamado princípio da informação, presente no CDC, obriga a transparên-
cia na relação de consumo para que o consumidor não seja prejudicado quando 
desejar adquirir o serviço. Dessa forma, as operadoras não podem excluir a in-
formação referente ao preço de adesão. Na ocorrência de problemas na venda de 
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FISCALIZAÇÃO

seus planos odontológicos, que gerem algum dano ao consumidor, essas empre-
sas serão responsabilizadas objetivamente e poderão ter que repará-lo, indepen-
dente de culpa. Tal fato se dá em razão do risco da atividade que se prontificam 
a realizar, ou seja, a venda de um serviço, o que estabelece vínculo de consumo.

Anúncio de vAlores pelos cirurgiões-dentistAs
Diferentemente, o cirurgião-dentista, na condição de profissional liberal, 

responderá pelo ato danoso ao paciente mediante verificação de culpa. A práti-
ca odontológica é uma ciência de meios, cuja atuação observa a particularidade 
de cada paciente, sob uma ótica que não se restringe somente ao aspecto bio-
lógico, mas que exige do profissional uma atuação biopsicossocial, sendo certo 
que cada paciente deve ser avaliado clinicamente de maneira prévia e individu-
alizada para o adequado planejamento e restabelecimento de sua saúde bucal. 

É sabido que o diagnóstico e o 
planejamento de um tratamento 
odontológico somente serão fina-
lizados e apresentados ao paciente 
após a avaliação clínica e a reali-
zação de exames complementares, 
quando necessários. Desse modo, 
a oferta de qualquer serviço não se 
trata simplesmente de uma escolha 
do paciente, que optará pelo tipo de 
procedimento que deseja se subme-
ter, mas, inquestionavelmente, da 
apresentação pelo cirurgião-dentis-
ta dos tratamentos realmente neces-
sários e devidos a cada caso. 

O Código de Ética e o Código 
de Defesa do Consumidor exigem 
do cirurgião-dentista que o paciente 
seja informado, de forma particular, 
sobre os propósitos, riscos, custos e 
alternativas de tratamento. Como 
profissional liberal e diante da par-
ticularidade de sua atividade, o ci-
rurgião-dentista possui responsabi-
lidade civil subjetiva. O parágrafo 4º 
do artigo 14 do CDC prevê que essa 
responsabilidade deve ser apurada mediante a verificação de culpa — em outras 
palavras, verifica-se na ocorrência de negligência, imperícia ou imprudência. Em 
linha com o Código de Defesa do Consumidor, as normas éticas odontológicas 
também obrigam os inscritos nos Conselhos Regionais de Odontologia, sejam 
eles pessoas físicas ou jurídicas, a informar aos pacientes, quando da elaboração 
do planejamento do tratamento, o valor dos honorários de cada ato odontológico, 
preço da consulta e formas de pagamento aceitáveis. É considerado infração ética 
deixar de prestar esses esclarecimentos ao paciente. Dessa forma, as leis vigentes 
resguardam o direito de informação que deve ser garantido ao consumidor, pro-
tegendo assim, sua autonomia. 

Algumas formas de divulgação de serviços odontológicos também podem 
criar expectativas fora do alcance, em razão de limitações técnicas e biológicas a 
serem observadas e esclarecidas ao paciente pelo profissional no planejamento 
do tratamento. Se o cirurgião-dentista anunciar e oferecer seus serviços com 
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fortes promessas e garantias de resultado, sua responsabilidade civil pode se 
transformar de subjetiva em objetiva, adquirindo o dever de indenizar o pacien-
te, caso não alcance o fim esperado.

penAlidAdes, dúvidAs e denúnciAs
Importante destacar que por propaganda em desacordo com as normas éticas 

estabelecidas, respondem solidariamente os proprietários, o responsável técnico e 
os demais profissionais que tenham participado ou se beneficiado da infração, na 
medida de sua culpabilidade. As penalidades possíveis diante de um processo dis-
ciplinar estão elencadas no artigo 51 do Código de Ética, sendo que uma eventual 
reincidência é considerada agravante para a aplicação da pena. 

Elas são: 
• Advertência confidencial, em aviso reservado; 
• Censura confidencial, em aviso reservado; 
• Censura pública, em publicação oficial; 
• Suspensão do exercício profissional por até 30 dias; 
• Cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal. 

Dúvidas podem ser encaminhadas ao CROSP pelo site na seção Fale Conos-
co. O canal também está aberto a denúncias, que podem encaminhadas ainda 
pelo aplicativo, disponível para download gratuito nas versões IOS e Android, 
por carta ou pessoalmente na sede do Conselho (Avenida Paulista, 688, térreo, 
CEP 01310-909, São Paulo, SP) e nas delegacias seccionais. 
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ÉTICA

Quando o paciente apresenta alguma insatisfação, cabe 
ao profissional chamá-lo para uma conversa e uma reavaliação 
no consultório. O acolhimento e a busca de resolução 
de problemas podem evitar ações éticas e judiciais

A cena já é conhecida. O cirurgião-dentista realiza um procedimento. 
O paciente, tempos depois, entra em contato com o consultório. O 
motivo: algo aconteceu na região tratada, e ele cobra imediatamente 

uma reparação do profissional.
É nesse momento que o cirurgião-dentista deve ter cuidado com as atitudes 

que irá tomar. A primeira medida a ser seguida deve ser chamar o paciente para 
um retorno ao consultório. A conversa pessoal é necessária, e por dois motivos 
principais: ela permite um esclarecimento para que se entenda o que acarretou o 
prejuízo alegado pelo paciente e favorece a realização de um acordo, sendo uma 
oportunidade única do cirurgião-
-dentista resgatar a confiança do 
paciente, que pode ter sido perdida. 
Anotadas as informações, é chegada 
a hora da avaliação. No consultório 
odontológico, o cirurgião-dentista 
poderá ouvir a narrativa do pacien-
te e examinar se existe algum dano 
e quais suas razões.

Algumas possibilidades são 
colocadas nesse momento: o pro-
blema pode ter sido causado pelo 
paciente, que não seguiu as orienta-
ções corretas do cirurgião-dentista; 
por fatores que decorrem de alterações sistêmicas de seu organismo, refletindo 
negativamente na cavidade bucal e, por consequência, no tratamento realizado; 
por acidentes sofridos pelo paciente, assim como por ação e responsabilidade 
do profissional, durante a intervenção, ou de terceiros, que podem ter alterado 
o serviço realizado.

Mais uma vez, pode-se constatar o quanto um prontuário odontológico 
bem elaborado torna-se fundamental para o relacionamento entre cirurgião-
-dentista e paciente. Esse documento é a proteção do profissional e também do 
paciente. A partir da avaliação clínica do cirurgião-dentista, juntamente com o 
que fora atestado no prontuário, é possível identificar quem será responsabiliza-
do e em qual medida e proporção poderá haver o dever de reparação.

Note-se: há vezes em que a responsabilidade pode ser atribuída, solida-

A conversA pessoAl é necessáriA, e por 
dois motivos principAis: elA permite um 
esclArecimento pArA que se entendA o que 
AcArretou o prejuízo AlegAdo pelo pAciente 
e fAvorece A reAlizAção de um Acordo, 
sendo umA oportunidAde únicA do 
cirurgião-dentistA resgAtAr A confiAnçA 
do pAciente, que pode ter sido perdidA

as contas
Acertando
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riamente, a um terceiro. Um exemplo seria uma prótese instalada pelo cirur-
gião-dentista que contivesse algum erro em sua confecção, cuja identificação 
imediata não fosse possível. Neste caso, caberia ao cirurgião-dentista avaliar a 
prótese e constatar se havia falha na execução ou problema de qualidade quanto 
ao material utilizado pelo laboratório. Confirmada essa hipótese, o profissional 
corrigiria o problema, garantindo ao paciente aquilo que fora contratado, nas 
devidas condições de uso, além de requerer do laboratório o ressarcimento pe-
los prejuízos decorrentes da má prestação técnica laboratorial.

Cuidado! O paciente não possui nenhuma relação com o técnico em pró-
tese dentária ou com o laboratório, cujo vínculo é específico com o cirurgião-
-dentista. Assim, sob hipótese alguma o paciente deve ser direcionado ao labo-
ratório para correção de problemas que tiveram como origem a má prestação 
de serviços laboratoriais. A responsabilidade do serviço perante o paciente é 
do cirurgião-dentista, na mesma medida em que a responsabilidade do serviço 
perante o cirurgião-dentista é do laboratório. 

Quando a conclusão aponta um erro de planejamento ou execução, outra 
questão vem à tona: o prazo de validade está em vigência? Seguindo a orienta-
ção do Código de Ética Odontológica, isso deve ficar em segundo plano. Se o 
erro foi de planejamento ou execução e se houve alguma intercorrência, ainda 
que prevista na literatura, cabe ao cirurgião-dentista buscar a solução mais ade-
quada à situação. Se o profissional se recusar a avaliar o caso, prestar esclareci-
mentos e propor a solução do conflito, o paciente poderá recorrer à Justiça, sem 
prejuízo de ações disciplinares no âmbito da ética.
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ÉTICA

Essa é uma das razões pela qual a conversa que precede a intervenção odon-
tológica deve ser tratada com bastante zelo. Informações mal recebidas podem 
causar insatisfações futuras do paciente, que, ao contrário do profissional, em 
geral não possui o conhecimento e a prática necessária para avaliar completa-
mente tudo o que envolve um tratamento odontológico.

O procedimento começa com investigação da queixa principal. O objetivo 
é entender as necessidades do paciente e as suas expectativas. A partir disso, é 
obrigação do profissional esclarecer aos pacientes as possibilidades e limitações 
de se alcançar o almejado. Ainda, deve-se fazer a anamnese anotando os hábitos 
do paciente e se a sua situação de saúde bucal e geral pode resultar em limitações 
no tratamento. Depois, é a hora da avaliação clínica, que poderá ser precedida de 
exames complementares. Aliás, os exames complementares são um forte e neces-
sário aliado do cirurgião-dentista, tanto para a formação do diagnóstico inicial, 
quanto para um acompanhamento técnico do caso mais seguro, durante e após a 
finalização do tratamento.

Com as informações em mãos, o profissional deverá então apresentar o pla-
no de tratamento, as alternativas e os riscos, assim como os custos de cada pro-
cedimento e/ou tratamento. Caberá ao paciente decidir o caminho a ser segui-
do, desde que haja recomendação do cirurgião-dentista. Com tudo acordado, o 
tratamento deverá ser minuciosamente documentado no prontuário, incluindo 
registros como fotos e radiografia. A assinatura do paciente é essencial e deve 
constar nos principais documentos do prontuário.

Se o paciente não quiser seguir o tratamento completo – por conta dos cus-
tos ou por qualquer outra situação –, isso também deverá ser documentado.  O 
cirurgião-dentista terá ainda de esclarecer os riscos daquela decisão e deverá 
solicitar a assinatura de um termo contendo essas informações.
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o cirurgião-
dentistA é um 
profissionAl liberAl 
e, dessA formA, 
possui liberdAde 
de convicção. com 
isso, ele não ApenAs 
pode, como deve 
se negAr A reAlizAr 
umA intervenção 
que possA cAusAr 
prejuízos mAiores 
ou que entendA 
como desnecessáriA 
Ao cAso

Direito De recusa
O cirurgião-dentista é um profissional liberal e, dessa forma, possui liberda-

de de convicção. Com isso, ele não apenas pode, como deve se negar a realizar 
uma intervenção que possa causar prejuízos maiores ou que entenda como des-
necessária ao caso.

Um paciente, por exemplo, pode chegar ao consultório pedindo a exodontia 
de um elemento dentário que está lhe causando muita dor. Mas, após avalia-
ção, o cirurgião-dentista certifica-se de que a extração não é necessária e que o 
problema pode ser corrigido com um tratamento endodôntico. Mesmo que o 
paciente insista em querer extraí-lo, a orientação é que o profissional não siga 
esse procedimento e realize tão somente aquilo que julgar necessário e indicado 
ao caso. O paciente tem o direito de não aceitar o que está sendo proposto, e o 
cirurgião-dentista, de realizar somente aquilo que julgar pertinente.

Dever De inDenizar
A responsabilidade civil do cirurgião-dentista é subjetiva, apurada median-

te verificação de culpa, conforme se vê no artigo 14 do Código de Defesa do 
Consumidor, ou seja, no caso do profissional gerar algum dano ao paciente de-
vido à eventual negligência, imperícia ou imprudência.

Outras obrigações do profissional são o compromisso de aplicar técnica re-
conhecida cientificamente e indicada a cada caso, usar material de qualidade e 
todo o conhecimento disponível para preservar e favorecer a saúde.

Nos casos de responsabilidade civil objetiva, não se questiona se houve culpa 
do agente e há o dever de indenizar em razão do risco da atividade. A indenização 
é sempre medida pela extensão do dano, não eximindo o agente causador do pre-
juízo de eventual responsabilização no âmbito ético profissional ou até criminal. 
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DIVULGAÇÃO

Os cuidados ao divulgar a área de atuação e os serviços 
realizados pelo profissional, a utilização do termo “clínico geral” 
e a maneira correta de apresentar a especialidade

E m tempos de internet, redes sociais e comunicação digital, há múlti-
plos canais e formas de divulgação do trabalho dos profissionais da 
Odontologia, sendo que a comunicação impressa é também muito 

utilizada (banners, cartões de visitas, folhetos, entre outros). Todos os mate-
riais que têm a função primordial de promover a comunicação com o público 

impecável
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devem, obrigatoriamente, seguir os princípios válidos para toda a publicidade 
odontológica. É no Código de Ética Odontológica que estão descritos os precei-
tos para a prática correta da comunicação profissional.

ApresentAção profissionAl
A preparação dos materiais de divulgação na Odontologia, apesar de muitas 

vezes parecer bastante simples, exige a atenção para algumas regras básicas. Uma 
delas é o cuidado em apresentar corretamente a área de atuação e os serviços reali-
zados pelo profissional. O primeiro pon-
to a ser destacado é que os profissionais 
graduados em Odontologia e que não 
possuem especialização devem, neces-
sariamente, usar o termo “clínico geral” 
em todas as formas de comunicação, 
inclusive nos cartões de visitas, quando 
o objetivo for anunciar áreas de atuação. 

Quando houver especialidade, o 
profissional poderá citá-la,  desde que 
haja registro no Conselho Regional de 
sua jurisdição.

Outro ponto importante é atentar à correção do nome da especialidade, ou 
seja,  mencioná-la sempre de acordo com a nomenclatura oficial determinada 
pelo Conselho Federal de Odontologia (veja lista a seguir).

Isso significa que apresentar-se como especialista em Dentística, por exem-
plo, está correto, mas anunciar que é especialista em “Estética” está em desacor-
do com a regulamentação.

O primeirO pOntO a ser destacadO é que  
Os prOfissiOnais graduadOs em OdOntOlOgia 
e que nãO pOssuem especializaçãO devem, 
necessariamente, usar O termO “clínicO 
geral” em tOdas as fOrmas de cOmunicaçãO, 
inclusive nOs cartões de visitas, quandO 
O ObjetivO fOr anunciar áreas de atuaçãO

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

a) Acupuntura;

b) Cirurgia e Traumatologia 
    Bucomaxilofaciais;

c) Dentística;

d) Disfunção Temporomandibular 
    e Dor Orofacial;

e) Endodontia;

f) Estomatologia;

g) Homeopatia;

h) Implantodontia;

i) Odontogeriatria;

j) Odontologia do Esporte;

k) Odontologia do Trabalho;

l) Odontologia Legal;

m) Odontologia para Pacientes  
     com Necessidades Especiais;

n) Odontopediatria;

o) Ortodontia;

p) Ortopedia Funcional 
    dos Maxilares;

q) Patologia Oral e Maxilofacial;

r) Periodontia;

s) Prótese Bucomaxilofacial;

t) Prótese Dentária;

u) Radiologia Odontológica 
    e Imaginologia;

v) Saúde Coletiva.

As seguintes especialidades são reconhecidas pelo CFO, de acordo com a 
resolução 161, de 2 de outubro de 2015
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DIVULGAÇÃO

especiAlizAção versus 
áreA de AtuAção

Cirurgiões-dentistas sem espe-
cialização em determinada área de-
vem ficar atentos para não misturar, 
em suas comunicações, a descrição 
dos serviços prestados com uma  es-
pecialidade. Isso significa dizer que 
os clínicos gerais, quando desejarem 
anunciar áreas de atuação devem 
sempre adotar os termos que repre-
sentam o nome da especialidade 
(Ortodontia, Implantodontia, Perio-
dontia etc), em vez de terminologias 
que representam a titulação própria 
de especialistas (Ortodontista, Im-
plantodontista, Periodontista, etc), já 
que esses termos levam o público a 
crer que o profissional é um especia-
lista formado nessas áreas.

PROFISSIONAL SEM ESPECIALIDADE 
REGISTRADA NO CONSELHO 
QUE PRETENDA ANUNCIAR ÁREAS 
DE ATUAÇÃO

PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE 
REGISTRADA NO CONSELHO 
QUE PRETENDA ANUNCIAR ÁREAS 
DE ATUAÇÃO

Obrigatoriedade do uso do termo “clínico geral”

Permitida menção das áreas de atuação, procedimentos 
e técnicas de tratamento como: Ortodontia, Dentística, 
Periodontia, Endodontia, Implantodontia etc

Permitida a menção das áreas de atuação, 
procedimentos e técnicas de tratamento, 
relacionadas à especialidade, desde que precedido 
do título de especialista no CROSP (até duas 
especialidades registradas no Conselho). 

Usar apenas nomenclatura regulamentada pelo CFO

Obrigatoriedade do uso da nomenclatura indicativa 
de especialista como: Ortodontista, Endodontista, 
Protesista, Bucomaxilo, etc

Usar apenas nomenclatura regulamentada pelo CFO



REVISTA DO CROSP 17

O QUE O CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA 
PERMITE NA APRESENTAÇÃO DO SEU TRABALHO

• Áreas de atuação, 
procedimentos e técnicas 
de tratamento, desde que 
precedidos do título da 
especialidade registrada no 
Conselho Regional  - exclusivo 
para especialistas;

• Áreas de atuação, 
procedimentos e técnicas 
de tratamento, desde que 

precedidos da qualificação 
profissional de clínico geral, sem 
a utilização de termos que o 
caracterizem como especialista 
– exclusivo ao clínico geral

• Áreas de atuação pertinentes 
às especialidades reconhecidas 
pelo Conselho Federal;

• Especialidades nas quais o 
cirurgião-dentista esteja inscrito 

no Conselho Regional;
• Títulos de formação acadêmica 

‘stricto sensu’ e do magistério 
relativos à profissão;

• Endereço, telefone, fax, endereço 
eletrônico, horário de trabalho, 
convênios, credenciamentos, 
atendimento domiciliar e 
hospitalar;

• Logomarca e/ou logotipo.

Serviços que não pertençam à área de atuação do cirurgião-dentista estão 
proibidos de serem incorporados aos materiais de divulgação. Da mesma for-
ma, é vedado o anúncio de técnicas ou terapias de tratamento que não possuam 
comprovação científica.

GArAntiAs e promessAs
Outro cuidado que o profissional deve ter é com o uso de expressões que 

possam gerar determinada expectativa de resultado. “Garantimos o seu sorriso”, 
“Nossa clínica é especializada em oferecer felicidade”, “O sucesso de seu trata-
mento é nosso objetivo” entre outras expressões de convencimento, além daque-
las relacionadas à estética, geram expectativas no paciente, as quais implicam em 
um dever de cumprimento por parte do cirurgião-dentista. Se a promessa não for 
cumprida e o paciente se sentir lesado, haverá dever de indenizá-lo.

Práticas dessa natureza são enquadradas como infração ética. Além disso, o 
cirurgião-dentista também está sujeito ao pagamento de indenizações por da-
nos morais e/ou materiais.   
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PROFISSÃO

A prática de atender pacientes em casa desempenha 
importante papel no bem-estar físico e social 
dos indivíduos com dificuldade de locomoção

A inda pouco difundido no Brasil, o atendimento odontológico do-
miciliar cuida do diagnóstico, da prevenção, do tratamento e do 
controle dos problemas de saúde bucal de pessoas que apresentam 

uma complexidade nos sistemas biológico, psicológico e/ou social, sendo que, 
em função dessa situação clínica (crônica ou transitória), há uma dificuldade 
de locomoção. Idosos, pessoas com obesidade mórbida, autistas, gestantes, 
pacientes acamados por acidentes e indivíduos com síndrome do pânico são 
alguns dos casos passíveis de atendimento odontológico domiciliar. Essa mo-
dalidade não se destina a pacientes em condição de comparacer ao consultó-
rio ou à clínica odontológica.

consultório
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Como não há regulamentação específica do CFO para o tratamento odon-
tológico em domicílio, os profissionais do setor seguem as normas da Vigilância 
Sanitária e aquelas relacionadas ao estatuto de cada paciente, como o do idoso ou 
o de crianças e adolescentes.

“Ainda há poucos profissionais nessa área e pouco conhecimento sobre a 
relevância da atividade. As doenças na boca, porém, estão cada vez mais asso-
ciadas ao surgimento ou ao agravo de outras enfermidades. A inflamação na 
gengiva, por exemplo, é uma moléstia indolor que está aumentando na popula-
ção e que pode estar relacionada a diabetes, a doenças cardíacas, ao reumatismo 
e, segundo pesquisas recentes, até ao mal de Alzheimer”, afirma a periodontista 
e odontogeriatra Denise Tiberio.

A prática odontológica domiciliar requer conhecimento amplo dos indiví-
duos e de suas enfermidades, bem como de suas características e peculiarida-
des. Esse conhecimento começa por uma anamnese criteriosa, com pesquisa de 
fármacos ingeridos, horários praticados, hábitos dos cuidadores, solicitação de 
exames de sangue, realização de exames de consultório e verificação do uso de 
marca-passo, entre outras medidas. “Cerca de 40% das crianças com síndrome 
de Down têm cardiopatia. Além disso, existem muitas crianças com leucemia e 
hipotireoidismo. Não dá para tratar apenas do dente sem levar em conta a con-
dição geral do paciente”, alerta Adriana Zink, especialista em odontologia para 
pacientes com necessidades especiais.

Consultório portátil
Como a principal indicação para o home care é a dificuldade de locomo-

ção, o atendimento acontece em ambientes – como casa e hospital – que, nor-
malmente, já estão adaptados às necessidades dos usuários. Ainda assim, a lo-
gística é complexa e envolve equipamentos para diversos perfis de pacientes. 
Já existem cadeiras, galões de oxigênio puro, abridores de boca, aparelhos de 
laser e ultrassom portáteis, ou seja, os principais acessórios de um consultório 
em tamanho e materiais adequados ao transporte. Esses itens, normalmente, 
cabem em uma mala com rodinhas.

A práticA 
odontológicA 
domiciliAr requer 
conhecimento 
Amplo dos 
indivíduos e de 
suAs enfermidAdes, 
bem como de suAs 
cArActerísticAs 
e peculiAridAdes
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PROFISSÃO

Biossegurança 
No cenário externo à clínica odontológica, a biossegurança é uma grande 

preocupação, e em muitas ocasiões, o profissional irá se deparar com lugares 
que não estão de acordo com as condições ideais. O cirurgião-dentista deve 
tentar seguir as normas e desinfetar esses locais na medida do possível. Em 
ambientes onde há bichos de estimação no recinto e na cama, por exemplo, é 
preciso trocar os lençóis e tirar os animais durante a prática. O mesmo vale para 
o descarte de contaminantes (agulhas, luvas, algodões), que devem ser deposi-
tados em uma caixa própria e dispensados corretamente.

individualização
A abordagem é outro aspecto extremamente relevante no atendimento odon-

tológico domiciliar. O profissional precisa entender como praticar e como ensinar 
a saúde bucal, considerando as limitações de cada pessoa. Alguns aprendem Libras 
(Língua Brasileira de Sinais), outros trabalham com a ajuda de terapeutas para que 
consigam lidar com situações complexas. O fato é: apenas a abordagem clássica, 
sem outras técnicas, não funciona aqui. “É preciso saber, por exemplo, como moti-
var uma criança sem usar brinquedos ou desenhos, caso ela seja deficiente visual. É 
preciso acolher as necessidades de cada indivíduo”, ressalta Adriana Zink.

Os pacientes com problemas neurológicos, incluindo aqueles que não pos-
suem habilidades verbais, são muitos comuns nesse tipo de atendimento. Para es-
tabelecer uma conexão com eles, os cirurgiões-dentistas devem aprender e desen-
volver técnicas de manejo de comportamento, que resultam em uma abordagem 
verdadeiramente única para cada pessoa atendida. Se o paciente é depressivo, por 
exemplo, necessita de um planeja-
mento que ele consiga seguir – talvez 
nunca venha a se adaptar a uma pró-
tese, por exemplo, se não tratar a de-
pressão antes. Dessa forma, é preciso 
buscar a saúde do indivíduo com 
especial atenção à sua dignidade e 
tratando-o com humanidade.

Os cuidadores e membros da fa-
mília que são responsáveis pela rotina 
dos pacientes também são parte da 
equação do atendimento domiciliar. 
Eles precisam ser devidamente orien-
tados sobre como fazer a higiene bu-
cal do indivíduo. A continuidade do 
tratamento de crianças autistas, por 
exemplo, pode requerer mordedores 
ou protetores para os dedos, cabendo 
ao profissional identificar o que é ne-
cessário em cada caso.

É importante ressaltar ainda que 
essas intervenções devem respeitar as 
limitações das pessoas e não podem 
ser feitas se não houver indicação. 
Riscos e benefícios devem ser consi-
derados a fim de avaliar o retorno, se 
o tratamento é realmente necessário e 
como será a manutenção do procedi-
mento a ser realizado. 
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DOCUMENTAÇÃO

Consultórios e clínicas estão sujeitos a situações, acidentes 
e crimes que podem extraviar ou destruir documentos do 
profissional e do paciente. Saiba que medidas tomar nesses 
casos e os cuidados para evitar perdas maiores

N enhum consultório está imune às intempéries. Elas podem ser de na-
tureza acidental – como incêndios e enchentes – ou criminal, como 
roubos. Ainda, há imprevistos como o extravio de documentos. 

Quando essas situações ocorrem, o estabelecimento odontológico pode sofrer 
uma perda material incalculável, nem sempre limitada aos equipamentos, mas 
que pode se estender a documentos pessoais e de uso profissional, além dos 
documentos que compõem os prontuários dos pacientes, por exemplo. 

A perda de documentos pessoais e de uso profissional como, por exemplo, a 
cédula de identificação emitida pelo CROSP, carimbos e impressos como recei-
tuários e atestados odontológicos pode gerar grande dor de cabeça. Havendo o 

Perda de 
documentos
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DOCUMENTAÇÃO

extravio, perda ou roubo, o cirurgião-dentista deve, imediatamente, registrar um boletim 
de ocorrência relatando os fatos à autoridade policial para a devida proteção de seus direi-
tos. Isso porque esse material pode ser utilizado por terceiros de má-fé e, eventualmente, 
gerar complicações éticas, jurídicas e administrativas ao profissional.

Caso ocorra a perda de documentos do prontuário de pacientes, também recomen-
da-se o registro de boletim de ocorrência e a confecção de um novo prontuário, deixando 
o paciente ciente dessa ocorrência.

A documentação odontológica é um dos materiais mais importantes conservados 
dentro de um consultório. Nela, estão registradas informações confidenciais sobre o 
histórico da saúde bucal do paciente, que, às vezes, são demandadas mesmo anos de-
pois de sua baixa clínica. Além de imprescindíveis nos planos de tratamentos, esses 
documentos também podem ser úteis fora do âmbito cotidiano, como em auditorias, 
processos civis e criminais e na identificação de pessoas.

Por isso, o Código de Ética Odontológica expressa como dever fundamental dos profis-
sionais de saúde bucal o cuidado com a manutenção dos arquivos (art. 17).

Embora a guarda da documentação seja de responsabilidade do cirurgião-dentista, é 
direito do paciente ter acesso a todo e qualquer documento de seu prontuário. O não forne-
cimento desse acesso, quando requisitado, constitui infração ética.

Dever De reparação
Em casos de incidentes que danifiquem o material, ainda que não sejam causados 

por um ato de negligência do profissional, é ele, como tutor desse arquivo, quem terá 
de correr atrás da reparação ou confecção dos novos documentos.

Além do boletim de ocorrência, que pode servir de respaldo em defesa do profissio-
nal, é sugerido verificar em seus registros virtuais se há algum documento digitalizado 
(identificação, anamnese, exames clínicos, plano e evolução do tratamento). Outro ca-
minho muito válido é manter contato com as clínicas radiológicas parceiras para veri-
ficar se possuem o arquivo dos documentos uma vez emitidos e, assim, solicitar a reim-
pressão dos que foram, de alguma maneira, extraviados. Havendo a perda definitiva, 
o paciente sempre deverá ser comunicado, de preferência, na primeira oportunidade.

Ainda que a perda dos documentos não tenha ocorrido por negligência ou irres-
ponsabilidade do cirurgião-dentista, por ser responsável por manter a integridade do 
prontuário que se encontra sob sua posse, o profissional poderá ser acionado ética ou 
juridicamente em razão dos danos, sendo que sua responsabilidade será apurada me-
diante a verificação de culpa.

Em casos de disputas judiciais, a Justiça analisará a particularidade de cada situa-
ção, de acordo com a causa do incidente – daí a importância do registro do boletim de 
ocorrência. Quando houver impossibilidade da elaboração de um novo documento, o 
cirurgião-dentista ficará sujeito a arcar com o pagamento de eventuais indenizações se 
houver prejuízos ao paciente.
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ATENÇÃO AOS DOCUMENTOS

Segurança Digital
O cirurgião-dentista tem como uma de suas atribuições a organização correta do ar-

quivo de seu consultório. É aconselhável armazenar os documentos em ambiente seguro, 
longe da exposição das intempéries naturais, assim como manter uma cópia de segurança 
das informações de seus clientes.

Mais prudente ainda é, sempre que possível, conservar uma versão digital dos prontuários e 
um backup desses materiais. O uso de sistemas informatizados na produção, no arquivamento 
e no manuseio de documentos referentes ao histórico dos clientes é autorizado desde a resolu-
ção 91/2009, do Conselho Federal de Odontologia (CFO), que inclui também algumas normas 
de conduta do cirurgião-dentista para assegurar a proteção desse sistema.

Os prontuários digitais devem possuir uma certificação autenticada. Padronizada pela 
ICP-Brasil, ela confere respaldo jurídico ao documento, contendo um conjunto de infor-
mações, como o carimbo digital, que garante a sua legalidade.

A certificação digital é uma ferramenta regulamentada por lei e garante que o docu-
mento terá qualquer aplicabilidade para fim público ou particular.

A adoção do sistema eletrônico traz inúmeras vantagens. A principal delas é a se-
gurança. Afinal, com o armazenamento em nuvem, por exemplo, todos os dados dos 
pacientes continuarão salvos em rede, permitindo o acesso a partir de qualquer outro 
aparelho. Há ainda a opção do uso de senhas e criptografia, o que facilita o controle e a 
segurança no quesito privacidade do paciente. Além disso, oferece agilidade, organiza-
ção e economiza espaço nos consultórios. 

O Código de Ética Odontológica expressa como dever fundamental dos profissionais de saúde bucal o cuidado 
com a manutenção dos arquivos. Por isso, tenha bastante atenção com a documentação de seu consultório.

Armazene os documentos 
em ambiente seguro, 

longe da exposição das 
intempéries naturais.

Mantenha uma cópia 
de segurança das informações 

de seus clientes.

Sempre que possível, 
conserve uma versão digital 

dos prontuários e um 
backup desses materiais.

Se houver perdas

Em caso de supressão de 
documentos por acidente ou 
crime, faça um boletim de 
ocorrência. Ele será a sua 
defesa nos âmbitos ético, 

civil ou criminal.

Consulte as clínicas de 
radiologia sobre exames 

complementares 
realizados e peça uma 

segunda via.

Quando o documento 
não for recuperado, 
o paciente deverá 
ser comunicado.

O cirurgião-dentista é 
responsável pela guarda 

do arquivo que se 
encontra sob sua posse.
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PRESCRIÇÃO

O medicamento é potente e alivia a dor, mas vicia. 
Do total de receitas de opioides, cerca de 12% são 
prescritas por cirurgiões-dentistas

N ão é novidade que o cirurgião-dentista é legalmente autorizado a prescre-
ver medicamentos opioides, contudo também é sabido que em diversas 
ocasiões o paciente se vê impossibilitado de efetuar a compra quando o 

farmacêutico não reconhece a autoridade do profissional.
O cirurgião-dentista, respaldado em seu conhecimento científico, possui 

competência legal e técnica para prescrever antibióticos, anti-inflamatórios es-
teroides e não esteroides, analgésicos opioides e não opioides, anestésicos locais 
e gerais, medicamentos utilizados no controle de medo e ansiedade, de hipo e 
hipersalivação, controle de sangramento, prevenção de tromboembolia, anti-
fúngicos e antivirais, entre outros.

Opioides
requerem atenção redobrada
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OPIOIDES MAIS PRESCRITOS NA ODONTOLOGIA

Vale lembrar que a prescrição de opioides no Brasil é controlada pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por meio de um regulamento técni-
co sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle. O motivo é simples: 
opioides são potentes e aliviam a dor, mas viciam.

Há duas listas: a primeira inclui alfentanila, buprenorfina, fentanila, hidro-
codona, hidromorfona, metadona, morfina e oxicodona; e a segunda, codeína, 
dextropropoxifeno e tramadol.

Uso e prescrição
O Brasil não figura entre os maiores consumidores de opioides. O país tem 

consumo anual de morfina de 3,09 mg/pessoa, enquanto a campeã Áustria re-
gistra 213,4 mg/pessoa, segundo dados de 2015 do grupo de pesquisa Pain & 
Policies Studies Group, da Universidade de Wisconsin-Madison. O alerta, entre-
tanto, se faz necessário para a classe de cirurgiões-dentistas, responsável pela 
prescrição de cerca de 12% deste medicamento do total de receitas. 

Nos Estados Unidos foi decretada uma situação de emergência devido ao 
consumo abusivo de opioides, e o assunto já é tratado como política pública. 
São registradas 90 mortes por dia devido à overdose por uso dos medicamentos 
– metade da população jovem que injeta heroína usou opioide anteriormente. 
Dada a situação alarmante, os órgãos de saúde pública do país apontam a ne-
cessidade de prescrição mais criteriosa e investimento em pesquisas para um 
melhor entendimento da natureza da dor, além do desenvolvimento de alter-
nativas não viciantes.

Uma pesquisa recente da Universidade de Rochester mostrou que houve eficá-
cia no alívio da dor de pós-operatório de extração de terceiro molar ou outros pro-
cedimentos dentários invasivos, quando o tratamento foi feito com analgésicos não 
opioides, como drogas anti-inflamatórias não esteroides (ibuprofeno e naproxeno).

Nos casos em que a terapia com opioides se fez essencial, o medicamento foi 
administrado exclusivamente nos dias necessários. Uma dor prolongada pode 
estar relacionada a uma infecção ou outra complicação (saiba mais na matéria 
“Entendendo a dor”, página 32 desta edição).

Em termos gerais, é importante ressaltar que o cirurgião-dentista deve valori-
zar a relação de longo prazo que cria com seus pacientes e estar apto a fazer uma 
análise de risco, baseada em históricos de uso de drogas, dores crônicas como ar-
trite e fibromialgia, distúrbios osteomusculares, dor nas costas e dor neuropática. 
Com base no levantamento, o profissional tomará a melhor decisão.

Informação e prescrição consciente são o melhor caminho para um trata-
mento que resulte em melhora da condição de saúde da população. 

• Codeína (pode ser utilizada em associação  
com analgésicos não opioides ex: paracetamol) - 
exemplos de uso: casos de dores causadas  
por tumores, dores agudas e crônicas, intensas  
ou muito intensas 

• Fentanila (hospitalar) - para analgesia de curta 
duração durante o período anestésico (pré-
medicação, indução e manutenção) ou quando 

necessário, no período pós-operatório imediato 

• Morfina (hospitalar) - usado para aliviar dores  
severas e/ou muito intensas 

• Tramadol – exemplos de uso: DTMs (disfunções 
temporomandibulares), neuralgia do trigêmeo 
(traumática ou não) ou dores neuropáticas  
orofaciais de origens diversas.

GUIA PRÁTICO
Com o intuito de oferecer 

atualização científica ao cirurgião-
dentista sobre as possibilidades  
de prescrição medicamentosa na área 
odontológica, o CROSP e o CRF-SP 
desenvolveram, em conjunto,  
um guia prático.

A publicação visa ainda destacar 
a complementaridade do trabalho 
dos profissionais de Odontologia e 
Farmácia e orientar, de forma objetiva, 
não apenas farmacêuticos e cirurgiões-
-dentistas, mas todos que trabalham 
em prol da saúde bucal da população.

Acesse pelo site do CROSP 
no menu Downloads / Guias Práticos 
ou usando o QRCode abaixo.
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O cirurgião-dentista brasileiro Walter Siqueira está à 
frente do estudo que tornará o diagnóstico da doença 
mais simples, rápido e eficiente

U m simples teste de saliva poderá indicar possíveis infecções pelo ví-
rus Zika. O novo método – mais simples, rápido e eficiente do que 
os exames realizados atualmente – está sendo desenvolvido por um 

grupo de estudos liderado pelo cirurgião-dentista brasileiro Walter Siqueira, na 
Faculdade Schulich de Medicina e Odontologia, pertencente à Western Univer-
sity, do Canadá. Seu avanço poderá significar ganhos relevantes no combate à 
doença, que afetou milhões de pessoas no mundo nos últimos anos. 

Inédita e inovadora, a metodologia ganhou destaque recente entre a im-
prensa e a comunidade científica dos Estados Unidos e do Canadá, e projeta a 
Odontologia brasileira internacionalmente.

Diagnóstico eficaz
Atualmente, os exames de sangue são a única forma de se detectar a presen-

ça do Zika no organismo. O diagnóstico é feito a partir da análise do RNA (áci-
do ribonucleico), que, no entanto, impõe algumas limitações. Uma delas é que 

Teste de saliva indica infecção por

Zika vírus
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a mutação da molécula causada pelo vírus só pode ser constatada na fase aguda 
da doença – ou seja, em até cinco dias após o paciente contraí-la. Além disso, 
trata-se de um procedimento complexo, que precisa ser realizado em unidades 
de saúde e, portanto, não facilmente acessível à população em geral. 

O método pesquisado por Siqueira propõe dirimir grande parte desses pro-
blemas. O teste salivar terá como base as proteínas e os peptídeos deixados pelo 
vírus, que ficam meses alocados na mucosa bucal.

Num dos estudos de caso, o laboratório canadense analisou uma mulher e 
seus dois filhos – gêmeos – infectados pela doença. A mãe havia contraído o vírus 
no terceiro mês de gestação e passou pelo teste quando os bebês completaram três 
meses de idade. Em todos os casos, os exames detectaram a presença da proteína 
do vírus em suas salivas, mesmo passados nove meses desde a infecção.

O estudo também constatou que uma das crianças, nascida com microcefalia, 
possuía 22 mutações de aminoácidos comparada ao irmão, de condição neurológi-
ca normal.  Esses resultados poderão ainda ajudar a entender por que a microcefalia 
se manifesta em algumas crianças infectadas pelo Zika, mas, em outras, não.

tratamento mais aDequaDo
Tal avanço significa ganhos relevantes para toda a população mundial, 

uma vez que a doença poderá ser diagnosticada corretamente e seu trata-
mento será, portanto, mais adequado. O vírus Zika teve seu auge no Brasil em 
2016, quando mais de 70 mil casos 
foram notificados pelo Ministério 
da Saúde. Nesse mesmo ano, foram 
registrados mais de 1.600 casos de 
crianças nascidas com microcefa-
lia, de acordo com o governo.

O aumento do número de mi-
crocéfalos associados ao Zika tam-
bém afeta diretamente os custos com 
a saúde, incluindo os custos odonto-
lógicos. As pessoas com microcefalia 
têm alta incidência de doenças bucais, em função da dieta, alterações salivares, di-
ficuldade de compreensão e realização da atividade de higiene bucal e alterações 
de mastigação e deglutição.

O próximo passo dos pesquisadores é o desenvolvimento de um equipamento 
que permita a realização dos exames na prática. “Queremos criar um equipamen-
to, de pequena dimensão, no qual as pessoas possam cuspir para a identificação 
do vírus. Será algo semelhante ao que é feito hoje nos exames de glicemia, HIV e 
gravidez, por exemplo, cujos resultados saem em poucos minutos”, explicou.

Vacinação
A identificação dos peptídeos do Zika ainda poderá ter efeitos importantes 

na fabricação de vacinas contra o vírus, uma vez que a metodologia permite 
também a identificação de sua origem exata. “Em todo o mundo, há mais de 
70 tipos de Zika vírus. Por isso, o novo método será importante também para o 
desenvolvimento das vacinas”, salienta Siqueira.

O estudo foi publicado on-line no Journal of Dental Research (JDR), maior e 
mais importante publicação científica na área odontológica.

O Brasil possui posição de destaque no que se refere à pesquisa odontológica, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos em número de publicações anuais. O es-
tudo realizado por Walter Siqueira, no Canadá, é um exemplo claro da excelência 
do trabalho desenvolvido pelos cirurgiões-dentistas brasileiros na área científica. 

A identificAção dos peptídeos do ZikA AindA 
poderá ter efeitos importAntes nA fAbricAção 
de vAcinAs contrA o vírus, umA veZ que A 
metodologiA permite tAmbém A identificAção 
de suA origem exAtA
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Condições adequadas para a prestação da assistência à saúde 
bucal é condição primordial para o cirurgião-dentista

A vigilância ao controle da biossegurança na prestação da assistência 
odontológica, assim como a adequada atenção às demais determina-
ções presentes na legislação sanitária vigente, é tarefa primordial, não 

somente do cirurgião-dentista, mas também de toda a equipe de saúde bucal 
envolvida no atendimento, como os técnicos e auxiliares em saúde bucal e os 
técnicos e auxiliares em prótese dentária.

Para garantir a segurança dos profissionais da Odontologia e o adequado 
atendimento à população, é fundamental que toda a equipe e, principalmente, o 
cirurgião-dentista tenham condições de pleitear que estabelecimentos de assis-
tência odontológica, privados ou públicos, observem as normas da Vigilância 
Sanitária, sem deixar de lado o cumprimento da ética profissional.

A prestação dos serviços odontológicos deve ocorrer em consonância com 
as normas técnicas estabelecidas pela Vigilância Sanitária e, fundamentalmente 

Segurança
e qualidade
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com a resolução SS 15, de janeiro de 1999, que determina as condições básicas 
para o regular funcionamento de estabelecimentos de assistência odontológi-
ca, observando criteriosamente as regras para as boas práticas, a prevenção e o 
controle de riscos.

A conscientização da importância da incorporação de tecnologias apropriadas 
para o controle de infecções vem aumentando diariamente pelos gestores de saú-
de, promovendo recursos e 
educação contínua às equipes 
odontológicas para a melho-
ria da segurança dos profis-
sionais e da assistência à saúde 
bucal da população.

No âmbito público, as 
principais reclamações trazi-
das ao CROSP versam sobre 
a ausência de materiais de in-
sumos; ausência de equipa-
mentos, como aparelhos de raios-X; deficiência na manutenção de equipamentos; 
ausência de ASB e TSB nas equipes odontológicas; volume elevado de atendimen-
tos diários e a ausência de materiais que garantam a efetiva proteção e o controle 
da biossegurança.

É de suma importância que, na constatação do não atendimento às condi-
ções mínimas de qualidade e segurança na prestação da assistência à saúde bucal 
pública, o fato seja formalmente documentado e levado ao conhecimento do su-
perior imediato e responsável. Em princípio, os profissionais devem buscar solu-
cionar as questões no âmbito do estabelecimento onde atuam, principalmente por 
intermédio do cirurgião-dentista responsável técnico e da gerência da unidade.

Caso a demanda ainda não seja adequadamente atendida, permanecendo 
condições que possam colocar em risco a segurança dos profissionais e a pres-

É de suma importância que, na constatação 
do não atendimento às condições mínimas de 
qualidade e segurança na prestação da assistência 
à saúde bucal pública, o fato seja formalmente 
documentado e levado ao conhecimento 
do superior imediato e responsável
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tação da assistência odontológica, 
o Coordenador de Saúde Bucal do 
município, assim como o Secretário 
da Saúde poderão ser acionados. 

É fundamental que os profissio-
nais mantenham contato frequente 
com as entidades de classe de sua 
região, uma vez que associações e 
sindicatos podem atuar como im-
portante agente de apoio e defesa das 
lutas da classe. 

Responsável Técnico
Nesse contexto, destaca-se a im-

portância da figura do cirurgião-
-dentista responsável técnico, visto 
que cabe a ele a fiscalização técnica 
e ética da instituição pública ou pri-
vada pela qual é responsável, de-
vendo, inclusive, formalizar perante 
o respectivo Conselho Regional e 
o Órgão de Fiscalização Sanitária, 
quando da constatação de eventuais 
irregularidades e/ou infrações éticas 
não sanadas, conforme preconiza o 
Código de Ética Odontológica e a 
Consolidação das Normas para Pro-
cedimentos dos Conselhos de Odon-
tologia (resolução CFO – 63/2005).

O responsável técnico deve ter 
condições de exigir que o estabeleci-
mento, além de cumprir com a ética, também observe as normas impostas pela 
Vigilância Sanitária, a fim de garantir o adequado atendimento à população e a 
segurança dos profissionais que ali exercem a Odontologia, considerando que 
todo cirurgião-dentista possui o direito fundamental de se recusar a exercer a 
profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam 
dignas, seguras e salubres.

BiosseguRança
De acordo com a lei federal 4.324, de 14 de abril de 1964, que instituiu o Con-

selho Federal e os Conselhos Regionais de Odontologia, é um dos atributos dos 
Conselhos Regionais a fiscalização do exercício da Odontologia em harmonia 
com os órgãos sanitários competentes. Em razão da celebração de protocolos de 
intenções junto a algumas Vigilâncias Sanitárias do estado de São Paulo, o CROSP 
comunica as autoridades sanitárias para a adequada fiscalização e demais condu-
tas e providências pertinentes, quando do recebimento de denúncias ou na cons-
tatação do inadequado atendimento às normas de biossegurança para a prestação 
de assistência à saúde bucal, em qualquer âmbito.

O CROSP, quando acionado, além de oferecer apoio à causa, em prol da 
saúde da população, disponibiliza seus fiscais para avaliação do local, sendo de 
sua competência denunciar à Vigilância Sanitária toda e qualquer irregularida-
de ou deficiência verificada e que possa colocar os serviços odontológicos, os 
profissionais e pacientes em iminente risco. 
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Quais as condições mínimas de seguRança 
e Qualidade paRa aTuação odonTológica?

Importante destacar que não há diferenciação nos cuidados neces-
sários para a biossegurança na prestação da assistência odontológica, 
seja na esfera pública ou privada. A resolução SS 15/99, da Vigilância 
Sanitária de São Paulo, estabelece as principais normas para instalação 
e funcionamento de estabelecimentos de assistência odontológica. Por 
sua vez, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), elaborou 
e disponibilizou uma publicação com foco em prevenção e controle de 
riscos em serviços de assistência odontológica, destacando normas de 
biossegurança e legislação sanitária.

a Quem caBe a fiscalização das 
condições saniTáRias dos esTaBelecimenTos 
de assisTência odonTológica?

A fiscalização dos estabelecimentos de assistência odontológica, no 
que tange às condições sanitárias, cabe, precipuamente, à Vigilância Sani-
tária Municipal. Entretanto, é dever de todos os profissionais que atuam na 
Odontologia fiscalizar o cumprimento das normas que regem a assistência 
à saúde bucal, assim como do CROSP, na medida de sua competência, em 
consonância com a lei federal 4.324/64.

o Que fazeR se consTaTadas 
condições adveRsas paRa aTuação?

O profissional de saúde bucal e, principalmente o cirurgião-dentista 
responsável técnico deve documentar e requerer a pronta atenção e inter-
venção de seu superior imediato, podendo, ainda, buscar a devida solução 
por intermédio do respectivo Coordenador de Saúde Bucal e, se necessá-
rio, do Secretário da Saúde Municipal.

como pRocedeR se a Reclamação 
não foR acolhida?
A Vigilância Sanitária Municipal deve ser prontamente comunicada, a fim 
de proceder às averiguações e demais providências competentes.

o Que faz o cRosp soBRe as denúncias 
RelaTivas ao não aTendimenTo às noRmas 
de BiosseguRança ou soBRe condições Que 
pRejudicam a seguRança dos pRofissionais 
e da assisTência odonTológica?

O CROSP, por não possuir como competência originária a fiscalização 
sanitária dos estabelecimentos de assistência odontológica, realiza averi-
guações iniciais e, principalmente, comunica as Autoridades Sanitárias 
competentes, assim como a Coordenação de Saúde Bucal responsável, a 
Secretaria Municipal de Saúde e, caso necessário, a Prefeitura Municipal. 

Saúde pública
Cinco questões sobre saúde odontológica pública

1.

2.

3.

4.

5.

Use o QR-Code para acessar 
a resolução SS15/99 da Anvisa 
ou acesse o link abaixo.
http://143.107.206.201/
restauradora/etica/
sanitaria/99re15/99Re15.html

Use o QR-Code para acessar  
o Manual de Prevenção e Controle 
de Riscos da Anvisa ou acesse  
o link abaixo.
http://www.anvisa.gov.br/
servicosaude/manuais/manual_
odonto.pdf
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I ntrigante, complexa, moderada, aguda, crônica, fortíssima. Velha conhecida 
da humanidade, a dor de dente, uma das razões de a Odontologia se estabe-
lecer como profissão de saúde, sempre foi modelo usado pela ciência para 

estudar os mecanismos da dor.
Conforme definição da Sociedade Internacional para o Estudo da Dor (Iasp, 

sigla em inglês), dor é uma “experiência sensitiva e emocional desagradável as-
sociada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos” – cada  indivíduo 
aprende a utilizar o termo a partir de suas próprias experiências.

A dor, apesar do incômodo, é também encarada como sinal vital e proteção 
do organismo, como a dor pós-operatória que visa preservar ou minimizar a uti-
lização da região. Entretanto, quando descontrolada, a dor pode levar à depressão 
e até mesmo ao risco de suicídio.

Apesar dos avanços tecnológicos e farmacológicos, a dor continua sendo hoje 
um desafio diário nas clínicas odontológicas. O controle da dor orofacial – todas 
as dores que afetam a face, incluindo a boca – ajuda a evolução clínica do paciente, 
mas não representa necessariamente a cura.

Especialistas falam sobre controle 
e abordagem multidisciplinar, 
além da importância 
do diagnóstico corretodor

Entendendo a
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Ao investigar a dor orofacial, cirurgiões-dentistas devem lançar mão tanto do 
conhecimento da variedade de doenças que a provoca, como da experiência clí-
nica, a fim de diagnosticar a doença ou o quadro clínico.

Um grande problema que persiste nos dias de hoje é o fato de que, em meio 
à ampla oferta de opções terapêuticas, nem sempre se tem o diagnóstico correto, 
conforme aponta José Tadeu Siqueira, presidente do Comitê de Odontologia do 
HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo) e professor colaborador dessa faculdade.

“Pacientes sem diagnóstico tornam-se crônicos, e o sofrimento não é só de-
les, mas também da família, envolvendo até a sociedade. Aumentam-se os custos 
e as incertezas, retarda-se o tratamento correto e causa-se todo um espectro de 
problemas biopsicossociais”, alerta ele, que é especialista em cirurgia bucomaxi-
lofacial, DTM e DOF.

Por que está doendo?
Miguel Haddad, coordenador do curso de Odontologia da Universidade São 

Francisco, cita o grego Hipócrates (460 a.C.- 377 a.C.) “Se bem diagnosticado, 
bem tratado”: o “Pai da Medicina Ocidental” rejeitou explicações supersticiosas e 
míticas para os problemas de saúde e cura de doenças para ressaltar a importância 
do diagnóstico na escolha do melhor tratamento.  

“Sabe-se que aproximadamente 93% das dores agudas investigadas por cirur-
giões-dentistas são de origem odontogênica, particularmente endodôntica, e 7%, 
não odontogênica, mas com reflexos na cavidade bucal”, afirma Miguel Haddad.

Nesse sentido, especialistas de diferentes áreas da Odontologia ouvidos pela 
Revista do CROSP são unânimes em apontar a importância de investigação mul-
tidisciplinar, dialogando sobretudo com a neurologia e otorrinolaringologia, para 
determinação do diagnóstico correto.

A intensa dor provocada pela 
nevralgia do trigêmeo, com possí-
veis reflexos sobre a arcada dentária, 
pode ser confundida como de ori-
gem odontogênica, por exemplo.

“Se o cirurgião-dentista não esti-
ver atento a dores reflexas, pode es-
tar tratando o dente de uma maneira 
que não vai ter resultado”, alerta Sid-
ney Neves, coordenador do curso de 
Cirurgia Oral Avançada na Associa-
ção Paulista de Cirurgiões Dentistas.

Uma sinusite com reflexo nos 
dentes pode ser identificada a partir 
de uma tomografia computadori-
zada dos seios paranasais, normal-
mente solicitada pelo cirurgião bu-
comaxilofacial. “O estudo detalhado 
que esse exame de imagem fornece 
pode ser muito útil somado ao histó-
rico apresentado pelo paciente e ao 
exame clínico minucioso para fechar 
um correto diagnóstico. O cirurgião-
-dentista tem papel fundamental 
nesse tratamento, quando compro-
vada a origem odontogênica”,  diz o 
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Comuns nos dias 
de hoje, as dTms, 
que provoCam dores 
de Cabeça, ouvido, 
aTrás dos olhos 
e nos músCulos 
de masTigação 
são Causadas por 
diversas doenças, 
TanTo loCais Como 
sisTêmiCas — 
e Cada uma Tem 
seu TraTamenTo

especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial.
Comuns nos dias de hoje, as DTMs, que provocam dores de cabeça, ouvido, 

atrás dos olhos e nos músculos de mastigação são causadas por diversas doenças, 
tanto locais como sistêmicas — e cada uma tem seu tratamento. 

Há casos em que uma pulpite e um distúrbio do nervo trigêmeo podem afetar 
o mesmo dente, porém seus tratamentos são completamente diferentes. Daí, mais 
uma vez, a importância da abordagem multidisciplinar. 

“No serviço de odontologia hospitalar brasileiro cerca de 40% dos pacientes 
necessitam de uma abordagem multidisciplinar tanto para o tratamento como 
para o diagnóstico”, estima Siqueira.

“A Odontologia exige formação e atuação multidisciplinar. No entanto, na área 
de dor, embora aqui no Brasil estejamos muito avançados, há muito ainda por fa-
zer, especialmente começando nos cursos de graduação [em Odontologia] e na pós-
-graduação de muitas especialidades odontológicas, pois a dor afeta todas elas”, alerta.

O diálogo da Odontologia com especialidades médicas é atualmente faci-
litado com o avanço da tecnologia, tendo em vista o êxito no tratamento das 
dores orofaciais.

exames comPlementares 
de alta definição de imagem

A popularização deste avanço tecnológico ampliou o acesso da população a 
exames como cintilografia óssea, ressonância magnética e tomografia compu-
tadorizada. “Esse fato permite ao cirurgião-dentista diagnósticos mais precisos 
com mais efetividade no combate à dor”, pontua Neves. Ele ainda observa que a 
difusão da radiografia panorâmica, principalmente por ortodontistas nos anos 
1980, assim como a tomografia computadorizada bucal nos anos 1990, auxiliou 
na identificação e no tratamento de diferentes doenças e quadros clínicos. 
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para aplaCar dor pós-operaTória de 
moderada a forTe, TanTo em Cirurgias 
buCais Como maxilares, o analgésiCo, assim 
Como anTi-inflamaTórios não esTeroidais, é 
impresCindível. esses mediCamenTos melhoram 
a Condição do paCienTe, impedindo ouTras 
CompliCações ClíniCas

o uso de analgésicos
Para aplacar dor pós-operatória 

de moderada a forte, tanto em cirur-
gias bucais como maxilares, o analgé-
sico, assim como anti-inflamatórios 
não esteroidais, é imprescindível. Es-
ses medicamentos melhoram a con-
dição do paciente, impedindo outras 
complicações clínicas. 

Em outros tipos de dor orofacial 
em que seu uso é indicado, o analgésico contribui para o alívio da dor e seu con-
trole. O cirurgião-dentista não deve, contudo, deixar de lado a singularidade do 
paciente. “Medicar continua sendo arte e ciência – arte para ajustar a medicação 
para cada situação específica e saber qual o objetivo do remédio, e ciência pelo 
conhecimento da farmacologia indispensável e também sobre a doença que se 
está tratando”, compara Siqueira.

Entretanto, somente o uso desse medicamento não resolverá o problema se a 
causa da dor não for tratada.

Conforme o estágio da doença, o uso de medicamentos é ineficaz — gerando 
grande sofrimento para o paciente e estresse profissional.

De acordo com Haddad, em casos de alteração inflamatória irreversível da 
polpa do dente, analgésicos e anestesia não surtem efeito.

“A dor da inflamação aguda e irreversível da polpa é tratada através do acesso 
endodôntico e remoção da mesma. Já a dor decorrente dos processos necróticos 
[da polpa] também se dá através do acesso cirúrgico ao sistema de canais e utili-
zação de substâncias desinfetantes, complementado por drenagem e medicação 
sistêmica à base de antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos”, explica o espe-
cialista em endodontia. 
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RELACIONAMENTO

Contrato ajuda a evitar riscos e esclarece de maneira 
clara e objetiva os direitos e obrigações das partes

T odo tratamento odontoló-
gico tem como base o pacto 
de confiança entre o espe-

cialista responsável pelos cuidados 
da saúde bucal e a pessoa atendida. 
Mas, ao longo do percurso, essa re-
lação pode sofrer alguns entraves, 
por diferentes motivos. É no mo-
mento de um conflito que percebe-
mos a importância de se firmar um 
contrato de prestação de serviços 
com o paciente. Sabemos que, mui-
tas vezes, a confecção de contrato 
e do termo de consentimento livre 
e esclarecido é considerada como 
uma mera burocratização, que so-
mente aumenta a necessidade de 
espaço no arquivo do consultório. 
Porém, na prática e, diante de uma 
sociedade cada vez mais conhece-
dora de seus direitos e com irres-
trito acesso aos órgãos de defesa do 
consumidor, pode-se concluir que 
não é bem assim.

O contrato de prestação de ser-
viços é um meio existente para que 
o cirurgião-dentista possa formali-
zar a relação que está sendo firmada 
com o paciente. É nesse documento 
que serão estabelecidas as regras e os 
compromissos tanto do profissional 
que prestará o serviço quanto do pa-
ciente que o está contratando.

De acordo com a legislação vi-
gente, o contrato de prestação de 
serviços pode ser verbal ou formal, 
ou seja, por escrito. Na prática odon-
tológica, normalmente, o contrato 

Transparência
na relação profissional
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utilizado é o verbal. Contudo, essa forma de contratualização expõe a rela-
ção a grandes riscos, principalmente porque pode impedir o paciente de ter 
acesso ou fazer memória, a qualquer tempo, de informações sobre o que foi 
proposto, além de não gerar prova do compromisso que deve ser assumido 
tanto pelo cirurgião-dentista quanto pelo paciente.

É importante ressaltar que a relação existente na prestação de servi-
ços odontológicos é uma relação de consumo, sendo que o ordenamento 
jurídico brasileiro, muitas vezes, protege quem, em tese, encontra-se em 
situação de maior vulnerabilidade, como é o caso do consumidor. Dessa 
forma, torna-se essencial que a relação profissional seja norteada a partir 
de regras e informações explícitas, apresentadas de maneira clara e objeti-
va, com o intuito de estabelecer o tipo e a forma do serviço que será ofer-
tado, as condições de pagamento, as limitações técnicas eventualmente 
existentes e quaisquer outras situações que possam interferir no resultado 
final do serviço prestado.

O objetivo de elaborar um contrato com o paciente deve ser proteger os 
interesses das partes, por meio da criação de normas que apresentem direitos 
e obrigações mútuas. Em outras palavras, o instrumento tem a finalidade de 
manter o equilíbrio na convivência entre o cirurgião-dentista e seu paciente 
durante a prestação dos serviços contratados, prevendo problemas que pos-
sam surgir no decorrer do tratamento.

Quem pode contratar
De acordo com o Código Civil, é necessário que as partes possuam aptidão 

específica para contratar, ou seja, capacidade para praticar os atos da vida civil. 
Portanto, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil os menores de dezesseis anos e, parcialmente incapazes, os maiores de de-
zesseis e menores de dezoito anos.

Nesse sentido, por exemplo, o cirurgião-
-dentista deve ter claro que menores de ida-
de não são capazes, civilmente, para firmar 
con tratos, verbal ou por escrito, não tendo 
validade a assinatura dos mesmos em termo 
de consentimento, prontuário ou qualquer 
outro documento que se refira ao seu trata-
mento. Cabe aos pais ou responsáveis legais 
assumir todas as responsabilidade sobre o 
tratamento do menor.

Ainda, são considerados parcialmente in-
capazes os ébrios habituais (aqueles que con-
somem bebida alcoólica de forma imoderada, 
por hábito ou vício) e os viciados em tóxicos, bem como aqueles que, por cau-
sa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródi-
gos, condições declaradas judicialmente por meio de processo de interdição.

autonomia da vontade
O cirurgião-dentista tem o dever de garantir ao paciente acesso a todas 

as informações sobre o tratamento proposto e sobre cada procedimento que 
será realizado, antes, durante e após o término do caso.

É dever ético apresentar de forma clara e objetiva os propósitos do tra-
tamento, as alternativas existentes (lembrando que não tratar é uma alter-
nativa que deve ser apresentada), os riscos de cada alternativa e seus custos 
(valores de cada procedimento e formas de pagamento).

O ObjetivO de elabOrar um cOntratO cOm 
O paciente deve ser prOteger Os interesses 
das partes, pOr meiO da criaçãO de nOrmas 
que apresentem direitOs e Obrigações 
mútuas. em Outras palavras, O instrumentO 
tem a finalidade de manter O equilíbriO na 
cOnvivência entre O cirurgiãO-dentista e seu 
paciente prevendO prOblemas que pOssam 
surgir nO decOrrer dO tratamentO

Acesse modelos de contrato, 
consentimento livre e esclarecido, 
prontuário, entre outros, no site 
do CROSP, menu Downloads / 
Modelos de Documentos.
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É fundamental que, 
na relaçãO firmada 
entre prOfissiOnal  
e paciente seja 
preservada a bOa-fÉ 
entre as partes, bem 
cOmO haja lealdade e 
cOnfiança recíprOcas – 
situaçãO em que ambOs 
se cOmprOmetem cOm 
suas respOnsabilidades 
durante a cOnfecçãO 
dOs serviçOs e 
após O tÉrminO 
dO tratamentO

consensualismo
O contrato deve apresentar a vontade das partes, aquilo que foi firmado em 

consenso entre cirurgião-dentista e paciente. No caso, o tratamento odontoló-
gico deve corresponder ao que o paciente apresentou como sendo sua neces-
sidade e sua queixa principal, além de conter o diagnóstico, planejamento de 
tratamento e de custos nas formas propostas pelo cirurgião-dentista, para que 
sejam alcançados os objetivos finais.

obrigatoriedade da convenção
Tudo aquilo que for estipulado no contrato deve ser cumprido, seja pelo 

cirurgião-dentista ou pelo paciente. Aqui, mais uma vez, verifica-se a impor-
tância do contrato ser por escrito, haja vista que, assim, será possível estabelecer 
responsabilidades das partes e limitações existentes. O contrato formal torna o 
seu objeto e as condições estabelecidas mais claras e possíveis de avaliação nos 
exatos termos do que foi sugerido, acordado, e em quais condições.

boa-fé
É fundamental que, na relação firmada entre profissional e paciente seja 

preservada a boa-fé entre as partes, bem como haja lealdade e confiança recí-
procas – situação em que ambos se comprometem com suas responsabilidades 
durante a confecção dos serviços e após o término do tratamento.

RELACIONAMENTO
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O paciente É cOnsideradO cOmO a parte 
vulnerável, mais frágil da relaçãO, pOis nãO tem 
cOnhecimentO tÉcnicO para avaliar a qualidade 
dO serviçO prestadO e sua regularidade. alÉm 
dissO, pOde ser induzidO à determinada situaçãO 
Ou alegar que nãO recebeu infOrmações claras 
sObre O serviçO que seria prestadO, pOdendO, 
ainda, sustentar que fOi enganadO cOm  
a prOmessa de resultadOs nãO alcançadOs  
aO tÉrminO dO tratamentO

garantia
O Código de Defesa do Consu-

midor determina que, independente 
de previsão contratual, o consumi-
dor tem direito à garantia do servi-
ço prestado. O prazo legal é de 90 
(noventa) dias, a contar do término 
do serviço, sendo que, em caso de 
vício oculto (defeito/problema não 
aparente, que se mostra depois de 
determinado tempo), a contagem do 
prazo se inicia do momento em que 
o mesmo for evidenciado.

Há que se compreender que 
esses prazos são em relação ao ví-
cio, que pode ser oculto ou de fácil 
constatação, uma vez que a indeni-
zação dos danos sofridos está su-
jeita ao prazo prescricional de 05 
(cinco) anos, contados a partir do 
momento em que o paciente desco-
bre o problema ou prejuízo sofrido.

O paciente é considerado como 
a parte vulnerável, mais frágil da re-
lação, pois não tem conhecimento 
técnico para avaliar a qualidade do 
serviço prestado e sua regularidade. 
Além disso, pode ser induzido à de-
terminada situação ou alegar que não 
recebeu informações claras sobre o 
serviço que seria prestado podendo 
ainda sustentar que foi enganado com 
a promessa de resultados não alcan-
çados ao término do tratamento.

Essa promessa de resultados 
pode ser garantida por meio daqui-
lo que é expresso verbalmente ao 
paciente, daquilo que é garantido 
em contrato formal e daquilo que é 
utilizado nos meios de comunicação 
do cirurgião-dentista para com seus 
pacientes, sejam peças publicitárias, 
anúncios ou divulgações em redes 
sociais, sites ou outros meios de apre-
sentação dos serviços odontológicos.

Por conta disso, é ainda mais importante que sejam observadas as normas esta-
belecidas no contrato de serviços e no termo de consentimento livre e esclarecido.

O prontuário odontológico será fundamental para constatar a forma como 
o paciente iniciou seu tratamento, suas condições clínicas bucais e de saúde em 
geral, seus hábitos identificados ou declarados, anamnese, diagnóstico e pla-
nejamento proposto, considerando as alternativas existentes, os riscos e custos 
esclarecidos em cada uma das opções.

Para apurar a garantia do serviço e eventual dever de indenizar, ressarcir ou 
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retratar, o cirurgião-dentista deve 
informar ao paciente sobre toda e 
qualquer situação limitadora ou res-
tritiva quanto ao serviço proposto e 
contratado, minimizando expectati-
vas e dando ciência ao paciente so-
bre as perspectivas do caso a partir 
do que se espera do serviço.

Sendo verificado que há um 
vício de serviço, o paciente, à sua 
escolha, tem o direito de optar pela 
reexecução, sem custo adicional; 
solicitar a restituição imediata da 
quantia paga, sem prejuízo de even-
tuais perdas e danos; ou requerer o 
abatimento proporcional do preço.

Independente do tempo de ga-
rantia determinado por lei ou da 
garantia estipulada em contrato, é 
recomendável que o cirurgião-den-
tista, diante de uma reclamação ou 
insatisfação do paciente, bem como 
de uma intercorrência, falha técnica 
ou erro no tratamento, possa ava-
liar o caso para então propor a mais 
adequada solução.

saída pelo diálogo
O diálogo é sempre a primei-

ra medida a ser tomada. Afinal, ele 
pode dirimir muitas das lacunas que 
conduziram ao conflito a relação 
entre cirurgião-dentista e paciente. 
A conciliação também evitará que o 
caso se estenda para a esfera jurídica, 
o que tomará tempo e custos advo-
catícios, os quais trarão apenas mais 
dores de cabeça para ambos.

Muitos desses casos são resulta-
dos de informações mal assimiladas 
durante a conversa inicial e durante 
o tratamento. Por isso, é de extrema 
importância seguir os passos funda-
mentais no momento da avaliação 
clínica e das percepções sobre a quei-
xa apresentada, os anseios e as expectativas do paciente.

Tudo isso parte de uma análise criteriosa do estado clínico, por meio da 
anamnese, seguida de uma apresentação detalhada do diagnóstico, da técnica 
utilizada e do planejamento de tratamento e custos. Também é importante es-
clarecer que a Odontologia não é uma ciência exata, que cada caso deve ser ana-
lisado individualmente, sem gerar expectativas, principalmente estéticas. Vale 
lembrar que o não esclarecimento adequado dessas informações, bem como de 
alternativas de tratamento, constitui infração ética.

RELACIONAMENTO
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O cirurgiãO-dentista 
pOssui O direitO 
fundamental  
de renunciar  
aO tratamentO  
de um paciente,  
cOmO determina  
O códigO de Ética 
OdOntOlógica 
(art. 5º, incisO v). 
issO pOde OcOrrer 
em situações que, 
a critÉriO dO 
prOfissiOnal, pOssam 
prejudicar O plenO 
desempenhO da 
atividade Ou O bOm 
relaciOnamentO 
entre as partes

procedimento rescisório
O cirurgião-dentista possui o direito fundamental de renunciar ao tratamento 

de um paciente, como determina o Código de Ética Odontológica (art. 5º, inciso 
V). Isso pode ocorrer em situações que, a critério do profissional, possam preju-
dicar o pleno desempenho da atividade ou o bom relacionamento entre as partes. 
Embora tenha liberdade quanto ao critério para a renúncia, é importante que essa 
decisão se dê de maneira equilibrada, sem expor o paciente a situações vexatórias 
ou discriminatórias, o que pode gerar uma infração ética. 

O não pagamento dos honorários profissionais, a resistência em seguir as 
orientações fornecidas para a evolução adequada do tratamento, condutas agressi-
vas para com o cirurgião-dentista e sua equipe, desconfianças e críticas exaustivas 
e qualquer outra situação que torne o relacionamento desgastante ou fragilizado 
são motivos que justificam a renúncia do tratamento, sob a hipótese de prejuízo 
ao pleno desempenho profissional e/ou ao bom relacionamento entre as partes.

Cabe ao profissional seguir com os procedimentos para um término de rela-
cionamento mais favorável. Em primeiro lugar, é sua obrigação esclarecer todos 
os riscos advindos dessa interrupção. Tudo deverá ser documentado e entregue 
para a assinatura do paciente junto ao termo de interrupção, no qual o mesmo 
manifestará a sua ciência sobre esses riscos e sobre a necessidade de dar sequência 
ao tratamento com outro profissional.

Para a conciliação dos honorários profissionais, o cirurgião-dentista terá de ve-
rificar quais os procedimentos efetivamente executados e materiais utilizados, pro-
cedendo à eventual devolução de valores pagos pelos procedimentos não concluí-
dos em razão da interrupção. A restituição será realizada por meio de documento 
formal, em duas vias, contendo a assinatura do paciente e do cirurgião-dentista. 
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PERFIL

Com quase meio século de atuação na área, o professor Sérgio 
Russi ajudou a formar milhares de profissionais de saúde bucal. 
Cheio de energia aos 81 anos de idade, ainda leciona, cuida da 
saúde frequentando aulas de natação e está escrevendo um livro 
sobre prótese dentária

Q uando Sérgio Russi começou a dar aulas de Odontologia, nos anos 
1960, supria a carência de materiais didáticos com uma habilidade 
particular. Para ajudar os alunos a melhor compreender o seu racio-

cínio didático, desenhava no quadro negro os traços da anatomia bucal. Fazia 
isso com a mesma característica que carrega ao longo de seus 81 anos de vida: 
pacientemente, construindo linha por linha – gengivas, dentes, boca, maxilar. 
Ambidestro, sempre chamou a atenção dos alunos por sua facilidade para es-
crever na lousa com as duas mãos.

Hoje, cinco décadas depois, descobre, durante a leitura de um artigo, que 
aquele se tratava de um método inovador. “As pessoas assimilam melhor um 
ensinamento quando acompanham a sua construção passo a passo, ao invés de 
recebê-lo pronto. Eu estava uns 40 anos à frente”, brinca, orgulhoso, o professor 
aposentado da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), de Araraquara.

Aposentado, no entanto, só no papel. Russi continua frequentando quase 
diariamente a universidade que foi sua segunda casa por cerca de meio século. 
Lá, acompanhou a evolução da técnica e da tecnologia em torno da saúde bucal 
e participou da formação de alguns milhares de profissionais, que hoje atuam 
nos diversos campos da Odontologia. “Faça as contas: foram 46 anos como pro-
fessor, uns 80 alunos por turma”, provoca. “Seriam mais de três mil”.

Este é o grande apreço que Sérgio Russi leva de sua extensa vida docente:  ter 
ajudado a formar bons profissionais e cidadãos. Pois, como ele mesmo destaca, 
ser cirurgião-dentista exige mais que habilidade técnica, exige a sapiência no 
trato com o próximo. “O atendimento em clínica requer um certo domínio de 
psicologia. Lidamos com pessoas dos mais diferentes perfis, vindos de todas as 
camadas sociais, e o nosso desafio é conseguir compreender as necessidades 
de cada uma delas”, comenta o professor, que passou grande parte da carreira 
conciliando a vida nas salas de aula com o atendimento em clínica e pesquisas 
em laboratório.

à Odontologia

Uma aula de

dedicação

“Como professor, acredito que tenho 
cinco compromissos: comigo mesmo, 
pois, para ensinar, é preciso aprender; 
com a escola, porque ela espera que 
eu corresponda às suas expectativas; 
com os alunos, que esperam receber 
ensinamentos e, as sim, desenvolver 
excelentes profis sionais; com os pais 
dos alunos e com Deus”

Sérgio Russi, 
cirurgião-dentista
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Ensino como vocação
Russi faz questão de frisar que é 

mesmo um professor nato. Bastante 
dedicado ao seu papel educacional, 
admite ter mantido um perfil “linha 
dura” com os alunos, principalmente 
em relação à disciplina. Preocupava-
-se que os seus discípulos adquiris-
sem o máximo de conhecimento 
possível em sua última etapa de for-
mação, antes de encarar os desafios 
da profissão fora da universidade.

Especialista em prótese dentá-
ria, Russi pesquisa e trabalha nesse 
campo desde que ainda eram utiliza-
das técnicas e materiais bem menos 
avançados. No laboratório, na clínica 
ou em leituras, acompanhou de per-
to a evolução da área ao longo das 
décadas. Foram desenvolvidos novos 
materiais para moldagem, confecção 
das próteses, dentes artificiais e equi-
pamentos que proporcionaram mais 
conforto aos pacientes e formas de 
cuidar da saúde bucal.

Para ele, um ponto merece des-
taque no desenvolvimento da pro-
fissão nos últimos anos: o maior 
cuidado com a qualidade de vida do paciente. “Passamos a nos preocupar não 
apenas em repor os dentes, mas em repô-los bem e manter as melhores condi-
ções bucais possíveis”, ressalta.

Russi fala com muito carinho sobre o papel social de seu ramo de atuação. 
Afinal, as próteses não apenas proporcionam melhoras na saúde do paciente, mas 
também resgatam o seu orgulho como indivíduo. “Quem perde os dentes fica 
mutilado. Ele tem dificuldade na mastigação, é obrigado a manter uma dieta ali-
mentar restrita, insuficiente, o que prejudica a sua saúde. Além disso, o sujeito se 
torna recluso. Há um peso psicossocial mu i  to grande sobre a pessoa desdentada”, 
explica o professor.

agEnda chEia
Mesmo sete anos após a sua aposentadoria, Sérgio Russi segue uma rotina 

bastante ativa. Frequenta quase que diariamente a sua sala da Faculdade de 
Odontologia da Unesp, onde convive com professores e colegas de muitos 
anos – muitos deles, ex-alunos seus –, e ainda, vez ou outra, colabora dando 
aulas como substituto.

Sua agenda ainda está repleta de planos profissionais. Um deles é o livro que 
está escrevendo sobre prótese dentária. A saúde também é uma de suas priori-
dades: tem aulas de natação três vezes por semana e faz caminhadas diárias pelo 
centro da cidade. O restante do tempo é dedicado a ouvir música clássica, uma 
de suas paixões; à família – esposa e dois filhos – e aos estudos de assuntos pelos 
quais é fascinado, como artes, música e até arqueologia. “Me sinto bem mesmo 
quando estou na biblioteca”, brinca.

Um verdadeiro exemplo de e  ner    gia e entusiasmo para todos. 

Russi fala com 
muito caRinho 
sobRe o papel social 
de seu Ramo de 
atuação. afinal, 
as pRóteses não 
apenas pRopoRcionam 
melhoRas na saúde 
do paciente, mas 
também Resgatam 
o seu oRgulho 
como indivíduo
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ATENDIMENTO

A mais nova unidade, com 29.516 m² de área construída e 
situada no centro da capital paulista, conta com a segunda 
maior clínica odontológica da rede no estado de São Paulo; 
expectativa é de até 10 mil consultas por mês.

O atendimento odontológico não é novidade para os matriculados no 
Sesc (Serviço Social do Comércio), que oferece serviços de saúde 
bucal desde sua fundação, em 1946. Mas a inauguração da unidade 

24 de Maio, realizada no segundo semestre de 2017, trouxe uma excelente no-
vidade: o prédio, projetado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, conta com 
a segunda maior clínica odontológica de toda a rede de 41 centros espalhados 
pelas cidades do estado de São Paulo.

Infraestrutura
Próxima do Theatro Municipal e da Galeria do Rock, dois dos pontos mais 

conhecidos do centro de São Paulo, a nova unidade do Sesc conta com 14 con-
sultórios dispostos em um andar inteiro dedicado à Odontologia. O quadro 
de profissionais é formado por 29 cirurgiões-dentistas, 26 auxiliares de saúde 
bucal, 2 supervisores, 1 coordenador e 2 técnicos responsáveis pelos aparelhos 
periapicais, tomógrafo e panorâmico de radiologia digital.

Sesc
amplia estrutura para saúde bucal
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Além dos consultórios, a estrutura da clínica do Sesc 24 de Maio oferece 
recepção, espaços de higiene bucal, duas centrais de material esterilizado, um 
centro cirúrgico odontológico com espaço de antissepsia e sala de repouso pós-
-operatório, um centro radiológico, uma sala pré-atendimento, área de convi-
vência dos cirurgiões-dentistas e um espaço amplo que serve como área exposi-
tiva, de treinamento dos profissionais ou para o desenvolvimento de atividades 
educativas que são abertas ao público em geral.

atendImento
Os procedimentos odontológicos oferecidos pelo Sesc 24 de Maio incluem 

atendimento de clínica geral e especializado, obturações, tratamento de canais, 
tratamento periodontal, exodontia e próteses a crianças e adultos. É a primeira 
unidade da rede que conta com implantodontia e ortodontia.

Como nas outras unidades do Sesc, o acesso é livre à população, porém o 
atendimento odontológico fica restrito aos matriculados (trabalhadores do setor e 
seus dependentes). A previsão para a nova clínica é de 504 consultas por dia, sem 
contar as emergências. Os gestores acreditam que, gradualmente, sejam realizadas 
até 10 mil consultas por mês.

Apesar de não serem gratuitos, os procedimentos odontológicos são subsidia-
dos quase na totalidade pelo Sesc, variando de acordo com a categoria do matricu-
lado (faixa salarial e número de dependentes). As inscrições para consultas são feitas 
via internet no portal do Sesc, e é preciso acompanhar o período em que elas são 
disponibilizadas. O preenchimento das vagas ocorre por meio da análise de deter-
minantes sociais de saúde, na qual se prioriza a chamada por critério de vulnerabi-
lidade social. O direcionamento é feito de acordo com o número de vagas de cada 
centro e a capacidade diária de atendimento das clínicas. 

EXPOSIÇÃO “DE BOCA ABERTA”

Tendo na saúde bucal 
um dos principais focos 
de suas ações públicas de 
conscientização, o Sesc criou 
uma exposição itinerante 
baseada no material educativo 
disponibilizado à população. 

As ações que orientam para 
os cuidados com a boca e saúde 
bucal em geral foram colocadas 
em telas digitais. Os painéis 
interativos contêm informações 
e demonstrações de como é 
a escovação ideal e do modo 
correto de uso do fio dental. 

Use o QR-Code para ler a Cartilha 
de Odontologia que apresenta 
de forma lúdica e ilustrada 
informações sobre saúde bucal, 
ou acesse pelo link:
http://goo.gl/i84kXs 

S orr i s o
s a udáv e l

Use o QR-Code para ler 
o Guia de Saúde Bucal 
do Sesc ou acesse pelo link:
http://goo.gl/WzAjYs 

SAIBA QUAIS UNIDADES DO SESC OFERECEM 
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
24 de Maio, Araraquara, Bauru, Belenzinho, Bertioga, Birigui, Bom Retiro, Campinas, 
Catanduva, Consolação, Florêncio de Abreu, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Jundiaí, 
Osasco, Pinheiros, Piracicaba, Pompeia, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Preto, 
Santana, Santo Amaro, Santo André, Santos, São Carlos, São José dos Campos, 
Sorocaba, Taubaté e Vila Mariana.

Eles também mostram como a 
boa alimentação é fundamental 
para a manutenção de uma 
boca saudável.

O Sesc Pinheiros, que 
conta com quatro salas de 
atendimento odontológico e 
uma de raios-X, foi o segundo a 
receber a exposição, que, entre 
agosto e novembro de 2017, 
teve mais de 7.700 visitantes. 
A exposição, concebida na 
unidade de Piracicaba, ainda 
deve percorrer outras unidades  
do Sesc ao longo de 2018.
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Transtorno alimentar é desafiador e de difícil 
identificação, mas atenção à saúde da boca pode 
ser o primeiro passo para um tratamento eficaz

N as últimas décadas o mundo vem acompanhando o aumento de ca-
sos de transtornos alimentares, caracterizados por distúrbios de or-
dem psicológica que afetam a relação do ser humano com a comida. 

Esses distúrbios atingem, predominantemente, adolescentes e jovens adultos – 
em sua grande maioria, mulheres. A bulimia e a anorexia são os transtornos 
alimentares mais conhecidos atualmente, considerados graves e com risco de 
morte. Os especialistas apontam a necessidade da abordagem multidisciplinar 
para um tratamento eficaz. No caso da bulimia, caracterizada pela expurgação 
induzida dos alimentos consumidos, além da importância da multidisciplina-
ridade do tratamento, há outro ponto de concordância entre os profissionais da 
saúde: a atuação do cirurgião-dentista pode ser fundamental para a identifica-
ção do distúrbio.

Combate à

bulimia
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A detecção precoce é considerada uma das principais armas para o combate 
à bulimia, e exige atenção redobrada do cirurgião-dentista, que deve estar pre-
parado para identificar o problema e abordá-lo com o paciente.

A AtuAção do cirurgião-dentistA
A maioria das pessoas que sofre com bulimia também enfrenta problemas 

de autoestima e costuma não admitir a existência da doença. Considerada uma 
doença secreta, pois inicialmente não causa dores ou incômodos, ela pode de-
morar a ser percebida por quem convive com o doente. Os sinais podem ser 
mascarados, mas é na boca que eles se manifestam com mais rapidez. Se o há-
bito de provocar vômito após as refeições for constante, será possível notar o 
desgaste nas cúspides, por exemplo. Em caso de pacientes com restaurações, 
o amálgama permanece inteiro, enquanto o dente se deteriora, o que causa as 
chamadas “ilhas de amálgama”. Existe risco ainda de inflamações da glândula 
parótida e de queilite angular.

Após a ingestão dos alimentos, 
que não necessariamente é compul-
siva, o paciente que sofre de bulimia 
usa diferentes formas para provocar 
sua eliminação, desde o uso de la-
xantes e diuréticos até a indução ao 
vômito. O cirurgião-dentista deve 
ter um olhar global em relação à 
saúde do paciente, além de tratar 
diretamente dos problemas bucais tradicionais, e essa atitude é extremamente 
importante para o diagnóstico da bulimia. “A erosão dentária é um exemplo 
comum de sinal clínico, já que os ácidos estomacais têm um pH muito baixo e 
desmineralizam o esmalte”, afirma a cirurgiã-dentista Carolina Guedes. A ero-
são é observada inicialmente nas palatinas dos dentes superiores, que têm mais 
contato com a língua e a comida expelida. “Há ainda maior risco de desenvolvi-
mento de lesões de cárie devido ao consumo de alimentos ricos em açúcares em 
quantidade exagerada e pela negligência do paciente com os cuidados bucais”, 
completa Guedes.

Muitos pacientes que sofrem de bulimia podem encontrar dificuldade ao 
mastigar, já que a doença aumenta a sensibilidade dos dentes. É possível ainda 
observar mudanças na mordida e alteração no encaixe dos dentes superiores e 
inferiores. Além disso, lesões de cárie não tratadas, bem como o sangramento 
das gengivas, podem levar a condições de saúde mais graves.       

Vale ressaltar que, nem sempre, os sintomas significam que o paciente tem 
o problema. É preciso analisar a possibilidade de distúrbios gástricos, como o 
refluxo, e dietas inadequadas e estabelecer uma relação de confiança, que deve 
ser o primeiro passo para abordar o assunto. É comum que as consequências 
que o transtorno traz à saúde da boca sejam desconhecidas, portanto cabe ao 
profissional orientar o paciente. 

Um simples exame bucal de rotina pode ser o pontapé inicial para que 
o paciente comece o tratamento. Dessa forma, é importante ressaltar que o 
cirurgião-dentista pode ser o primeiro profissional da saúde a suspeitar da 
bulimia, o que gera a responsabilidade de oferecer ajuda ao paciente. Suspei-
tas da doença em pacientes menores de idade devem ser relatadas imediata-
mente aos pais ou responsáveis.

A manutenção da saúde bucal é um passo importante para a superação da 
bulimia e, embora existam soluções para as consequências causadas – como pre-
enchimento de cavidades, controle de biofilme, reparação de dentes quebrados, 

O cirurgiãO-dentista deve ter um Olhar 
glObal em relaçãO à saúde dO paciente, além 
de tratar diretamente dOs prOblemas bucais 
tradiciOnais, e essa atitude é extremamente 
impOrtante para O diagnósticO da bulimia
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cuidados com gengiva, uso de selantes e resinas fluidas –, essas medidas serão 
apenas paliativas se não houver o tratamento eficaz da origem do problema. Por 
isso, a importância de um tratamento multidisciplinar adequado ao transtorno, 
que inclua profissionais da psicologia, psiquiatria e nutrição, por exemplo. 

entendendo A multidisciplinAridAde
A psicóloga Cybele Barreto Lobo, especialista em transtornos alimentares 

pelo HCFMUSP – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo, aponta que as causas da bulimia são muito particulares e que, 
durante o tratamento, é fundamental despertar nos pacientes o motivo que os faz 
rejeitar o alimento. “O ato de vomitar está relacionado à necessidade de obter um 
tipo de alívio, que não necessariamente decorre de uma imagem corporal idea-
lizada, mas pode ser também causado por fatores como o estresse”, comenta ela. 
Fatores como pré-disposição psicológica e estímulos dos meios de comunicação 
também devem ser considerados no quadro que envolve a bulimia. 

O papel da psicologia na abordagem da doença é, por meio da análise clíni-
ca, promover a mudança da atitude daqueles que sofrem do transtorno, o que 
geralmente ocorre quando os pacientes exteriorizam, pela fala, a angústia e o so-
frimento que sentem. O acolhimento deve envolver ainda a família do paciente, 
uma vez que é fundamental o apoio de todos os membros do círculo íntimo da 
pessoa acometida pela doença, pois eles têm a importante tarefa de fornecer su-
porte emocional ao longo do tratamento, que pode se estender por anos.

O intercâmbio entre as áreas da saúde é fundamental para a realização de 
um tratamento bem-sucedido, especialmente tendo em vista que os transtornos 
alimentares são distúrbios complexos e desafiadores, exigindo uma efetiva troca 
de informações entre as especialidades. O acompanhamento nutricional, assim 
como o odontológico, deve ser realizado ao longo de todo o processo. Denise 
Bertolini, nutricionista e professora da Universidade de Araraquara, afirma que 
“o acompanhamento nutricional  permite que sejam feitas adequações na alimen-
tação do paciente a fim de diminuir a acidez da dieta e combater as deficiências 
de nutrientes como ferro, cálcio, vitamina B12, causadas pela eliminação induzida 
dos alimentos. O nutricionista atento às necessidades que se apresentam, propõe 
soluções para que o paciente volte a enxergar o alimento de forma positiva”. 
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ATUAÇÃO

A possibilidade de requerer ou realizar um exame complementar 
é um direito do cirurgião-dentista para a formação de sua 
convicção no diagnóstico e no acompanhamento clínico. 
Além disso, trata-se de um dever quando se mostra um meio 
seguro para zelar pela vida de seu paciente

J á que a Odontologia, por princípio básico, é exercida em benefício da 
saúde do ser humano, não há dúvidas de que é direito do cirurgião-
-dentista fazer uso de todos os meios disponíveis para garantir saúde, 

dignidade e qualidade de vida ao seu paciente. O profissional de saúde bucal 
conduz sua atuação em plena observância do ser como um todo, buscando si-
nais e sintomas que possam identificar a origem dos problemas odontológicos, 
na cavidade bucal ou no corpo, além de seus efeitos e comprometimentos na 
saúde geral do indivíduo.

Todo ser humano deseja permanecer saudável ou alcançar meios de resta-
belecer sua saúde. É fato que garantir saúde bucal é garantir saúde geral e, por 
isso, permanecemos em constante processo de conscientização da população 
sobre a importância dos cuidados de saúde bucal, na prevenção, no tratamento 
eletivo ou de urgência e emergência. Nesse contexto, o anseio do paciente é ser 
atendido por profissionais confiáveis, capazes de lhe assegurar esclarecimentos 

é um direito-dever do cirurgião-dentista

Investigar
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necessários para a compreensão da doença e que lhe ajudem na solução dos 
problemas odontológicos vivenciados.

A consulta odontológica prevê a realização da avaliação clínica, do histórico 
de saúde bucal e geral do paciente, dos exames complementares e demais ações 
que viabilizem ao cirurgião-dentista, por meio dessas investigações, a formação 
de sua convicção, quanto ao diagnóstico e planejamento de tratamento. Para 
certificar-se do seu diagnóstico inicial, o cirurgião-dentista tem nos exames 
complementares um grande aliado, capaz de conduzi-lo no início do tratamen-
to e em todas as fases seguintes, da execução ao acompanhamento posterior 
quando do término do tratamento.

Há que se considerar, também, que é dever do cirurgião-dentista zelar pela 
vida, pela saúde e pela dignidade de seu paciente, realizando todos os procedi-
mentos disponíveis e viáveis para a mais adequada identificação das condições de 
saúde bucal e geral do indivíduo. Nesse processo, deve ser considerado o relato 
apresentado pelo paciente, incluindo a queixa principal, os hábitos frequentes e 
o histórico clínico até o momento da consulta inicial ou durante o percurso do 
tratamento. Nesse relato, o paciente pode omitir informações, eis que muitas delas 
estão sob a égide da privacidade inviolável do ser humano. Contudo, havendo 
omissão de dados, dos mais simples aos mais complexos, essa conduta poderá in-
fluir negativamente na identificação, no acompanhamento e na evolução do caso. 
A repercussão na qualidade e nos resultados da intervenção odontológica poderá 
ser sentida a qualquer tempo. Por isso que a confiança entre as partes também 
deve ser um princípio dessa relação, e ela só virá por meio de uma comunicação 
refinada, capaz de viabilizar um tratamento muito mais seguro.

A realização de exames clínicos ou de imagem é um processo que fornece ao 
cirurgião-dentista informações relevantes quanto à fase inicial do tratamento, no 
ato da intervenção clínica ou cirúrgica e no momento posterior à sua efetivação. A 
eleição desses exames sempre surge para evitar ou minimizar os riscos de erros de 
diagnóstico, de planejamento e de execução, promovendo, como dito, a segurança 
do acompanhamento odontológico e a satisfação do paciente com os cuidados re-
cebidos. É fundamental que o paciente saiba para que serve o exame ao qual será 
submetido e por que o mesmo está sendo solicitado e/ou realizado.

Cabe ao profissional determinar a relevância do exame complementar, con-
siderando sua convicção e também o que prevê a literatura odontológica e os 
protocolos das inúmeras técnicas de tratamento existentes nesse universo es-
pecífico. A decisão de solicitar ou não determinado exame ao paciente deve 
sempre ser tomada com a máxima cautela. Renunciar ao uso de ferramentas 
não pode implicar em risco ao paciente.

É DIREITO DO 
CIRURGIÃO-DENTISTA
A solicitação de exames 
complementares é um direito 
assegurado pela lei federal 9.656  
e concedido ao cirurgião-dentista.

PLANOS DEVEM COBRIR
Os planos suplementares de saúde  
não podem jamais negar a cobertura  
em virtude de a solicitação ser  
originada pelo cirurgião-dentista.

DIAGNÓSTICO PRECISO
Contribuem para a elucidação de 
estados clínicos imperceptíveis na 
simples avaliação bucal, como infecções 
profundas, anomalias ou enfermidades 
que restrinjam o planejamento cirúrgico.

PREVENÇÃO DE DOENÇAS
Poderá detectar doenças no estágio 
inicial, aumentando as chances de um 
tratamento mais eficiente.

NEGLIGÊNCIA
Erros no procedimento cirúrgico ou 
prejuízos sofridos pelo paciente, que 
poderiam ser evitados por uma análise 
clínica mais apurada ou por um exame 
de imagem, poderão ser considerados 
atos de negligência profissional.
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O QUE DIZ A REGULAMENTAÇÃO

É tarefa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão  
do Governo Federal, a regulamentação dos planos de saúde que  
operam no Brasil. A lista oficial com todos os procedimentos, exames  
e tratamentos com cobertura obrigatória é o Rol de Procedimentos  
e Eventos em Saúde, documento da ANS que estabelece a cobertura 
para beneficiários de planos.

A ANS faz revisão periódica do rol, incorporando novos exames e 
procedimentos de acordo com a avaliação de grupo técnico composto 
por representantes de entidades de defesa do consumidor, de 
operadoras de planos de saúde, de profissionais de saúde que atuam 
nos planos de saúde e de técnicos da entidade.

Erros de planejamento e procedimento ou prejuízos sofridos pelo paciente, 
que poderiam ser evitados por uma análise clínica mais apurada ou por exames 
complementares poderão ser considerados atos de negligência profissional. Quem 
comete essa atitude poderá responder administrativa e eticamente, ou, em situações 
mais graves, até mesmo na esfera judicial, quando o ato negligente gerar um dano à 
saúde do paciente ou a sua morte. Nesse caso extremo, a atitude poderá ser inclusi-
ve enquadrada como dolosa, uma vez que o cirurgião-dentista possuía meios para 
preservar a vida e a integridade do paciente, mas não fez uso deles.  

Quando o erro for cometido por um profissional vinculado a algum órgão 
público, convênio ou clínica, ele poderá sofrer ainda uma ação de regresso. Nela, a 
instituição ou empresa arca com os custos da indenização do paciente, mas é, em 
seguida, restituída pelo autor do erro. Como já foi abordado aqui na Revista do 
CROSP, desde 1998 a lei federal assegura ao cirurgião-dentista a autoridade para 
solicitar exames complementares, tanto laboratoriais quanto de imagem. Cabe ao 
profissional, portanto, a iniciativa de requerer os exames que avaliar necessários 
para o completo entendimento do quadro de saúde do paciente, tendo em vista 
suas queixas e a avaliação clínica.

SinaiS vitaiS
O cirurgião-dentista pode, mas não está obrigado, por exemplo, a auferir a 

pressão arterial de seu paciente ou medir a taxa de glicose. Isso significa dizer que 
o profissional não tem o dever legal de manter aparelhos específicos para essa in-
vestigação em seu consultório. De igual modo, a resolução estadual da Vigilância 
Sanitária (SS15/99) não o obriga nesse sentido. Contudo, isso não significa que 
não é necessário ao profissional ter conhecimento das condições clínicas de seus 
pacientes, como já exposto. Cabe um destaque: auxiliar e técnico em saúde bucal, 
por determinação legal, não possuem a função de realizar a verificação de sinais 
vitais de pacientes.

Identificando sinais e sintomas que indiquem que o paciente esteja sofrendo 
alguma descompensação ou alteração que possa influenciar no tratamento odon-
tológico a ser realizado, o cirurgião-dentista deverá direcioná-lo ao atendimen-
to médico mais próximo, requerendo avaliação da equipe responsável. Caso o 
cirurgião-dentista atenda em serviço público, ambulatorial ou hospitalar, onde 
haja disponível equipe de enfermagem, poderá ser firmado um fluxo prévio de 
atendimento para que, antes dos procedimentos odontológicos, haja a conferên-
cia dos sinais vitais pela equipe de enfermagem, o que oferecerá ao cirurgião-
-dentista maior segurança no seu exercício profissional. 

TESTE DA SALIVA
A saliva é cada vez mais conhecida 

(devido a pesquisas científicas) como 
um fluido diagnóstico para diversos 
problemas de saúde, em um espectro 
que abrange da halitose ao câncer. 
As relações entre saúde bucal e geral 
chamam a atenção para a leitura 
do conteúdo da saliva, que carrega 
diversas substâncias de interesse 
médico. Apesar do teste de saliva estar 
disponível ao cirurgião-dentista como 
um meio de investigação, não há uma 
obrigatoriedade legal ou técnica para 
que o mesmo seja realizado em todos 
os casos ou em casos particulares. 
Pesquisas mostram que, no Brasil, um 
baixo percentual de cirurgiões-dentistas 
realiza o procedimento.

A ciência vem avançando 
continuamente e a passos largos em 
áreas como bioquímica, microbiologia 
e imunologia, as quais possibilitam a 
análise mais completa da composição 
da saliva, que pode indicar doença 
periodontal, câncer, infecção por HIV e 
muitas outras enfermidades. A avaliação 
do volume, viscosidade e densidade 
da saliva pode gerar as informações 
necessárias para que o cirurgião-dentista 
realize um diagnóstico preciso. Vale 
ressaltar que a saliva também vem 
sendo estudada como modulador  
da disgeusia para o paciente com  
queixa de halitose.
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MEDICAMENTOS

O aumento no uso dos antidepressivos em todo o mundo impõe a neces-
sidade de atenção à prescrição e administração concomitante de fárma-
cos na clínica odontológica. Devido à ampla variedade de tratamentos 

farmacológicos para transtornos mentais, não raramente o paciente que procura 
atendimento odontológico já está fazendo uso contínuo de psicofármacos. Essa 
situação exige que os cirurgiões-dentistas estejam atualizados a respeito da inte-
ração dos antidepressivos com medicamentos utilizados na prática odontológica, 
como anestésicos locais e vasoconstritores.

A boa comunicação entre cirurgião-dentista e paciente é de fundamental im-
portância para diversos fatores do tratamento, e tem especial relevância para a 
administração medicamentosa. O incentivo para que o paciente informe o uso 
de determinado medicamento contínuo de efeito antidepressivo permite que o 
profissional da Odontologia avalie as possíveis interferências entre as substâncias 
envolvidas, prevendo e evitando problemas no efeito terapêutico dos medicamen-
tos ingeridos pelo indivíduo.

“O uso contínuo de antidepressivos traz modificações consideráveis ao cotidia-
no do paciente, e elas devem ser observadas atentamente pelo cirurgião-dentista”, 
comenta Fernando Martins Baeder, professor de farmacologia e odontologia hospi-
talar. É por meio de uma detalhada anamnese que o cirurgião-dentista vai colher as 
informações necessárias e escolher o melhor fármaco para que a interação entre as 

Interação de fármacos deve ser levada em consideração 
durante o atendimento odontológico de pacientes em 
tratamento de depressão

depressivo
Paciente

drogas seja minimizada.
Alguns antidepressivos provo-

cam xerostomia acarretando uma 
série de problemas aos tecidos, visto 
que a saliva também assume uma 
função protetora na cavidade bucal.

“Os profissionais precisam estar 
atentos ainda a precauções específicas 
ao aplicar alguns anestésicos locais 
com vasoconstritores, analgésicos e 
anti-inflamatórios. Há riscos de in-
terações medicamentosas adversas, 
como crises de hipertensão, arritmia 
cardíaca, diminuição dos efeitos do 
antidepressivo, aumento da pressão 
intraocular, hemorragia e diminuição 
da taxa metabólica, por exemplo”, ex-
plica Camila Batista, mestre e doutora 
em Odontologia na área de concen-
tração de farmacologia, anestesiolo-
gia e terapêutica.

Presentes no tratamento de do-
enças mentais e somáticas desde a 
década de 1950, os medicamentos 
antidepressivos passaram por evolu-
ções que diminuíram consideravel-
mente os efeitos colaterais. Desde as 
substâncias tricíclicas às tetracíclicas, 
passando pelos inibidores de seroto-
nina, dopamina e noradrenalina, os 
efeitos positivos foram mantidos e as 
reações adversas amenizadas.  Ainda 
assim, a interferência dos medica-
mentos de uso odontológico com 
os antidepressivos se mantém como 
preocupação importante.
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“Com uma abordagem humanizada é possível estabelecer uma relação na 
qual o próprio paciente irá colaborar para o sucesso do tratamento odontológico”, 
aponta Baeder. Compreender o uso de medicamentos – quais e em quais quanti-
dades – é muito importante para o planejamento do tratamento, sendo que além 
de constar do prontuário, essas informações tornam factível a verificação de pos-
síveis interações medicamentosas e efeitos adversos.

Os sinais
Pacientes deprimidos são caracterizados por comportamento melancólico, 

perda de interesse em atividades diárias, distúrbios do sono, perda ou ganho de 
peso, dificuldade de concentração, dependência química e, em casos mais gra-
ves, tendências suicidas. Os casos não diagnosticados são comuns, o que também 
demonstra a necessidade de atenção dos profissionais de saúde que não atuam 
diretamente com a área mental.

No caso dos cirurgiões-dentistas, sinais como a falta de interesse e de em-
penho nos cuidados com a saúde bucal, problemas causados por dietas hiper-
calóricas e ricas em açúcar, aumento no tabagismo, disestesia oral (síndrome de 
ardor bucal), bruxismo, deterioração avançada, baixa imunidade e periodontite 
são fatores que devem soar o alerta.

A imparcialidade do cirurgião-dentista é conduta ética imprescindível duran-
te o tratamento, diante dos estigmas da doença. A pressão social e o julgamento 
enfrentados por pacientes em estado depressivo não podem, de forma alguma, 
ser reforçados no consultório odontológico.

É importante lembrar que os índices de pacientes que se recuperam totalmen-
te da depressão não são altos, de forma que, nos próximos anos, a doença pode 

figurar como a mais incapacitante 
do mundo. É comum que pacientes 
tenham recaídas e, mesmo aqueles 
que conseguem ter uma vida pro-
dutiva, podem apresentar sintomas 
residuais, fatores que fazem do de-
safio do cirurgião-dentista, nesse 
contexto, um processo constante.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde, atualmen-
te a depressão afeta 322 milhões 
de pessoas no mundo.  O salto 
desse número entre 2005 e 2015 
foi de 18,4%. 

DepressãO nO Brasil
Quase 6% da população vive 

com o problema em nosso país, 
o que representa o maior índice 
registrado na América Latina e 
o segundo maior do continente 
americano. Além disso, o Brasil é 
recordista mundial no registro de 
transtornos de ansiedade, que atin-
gem 9,3% da população. 
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PESQUISA

Grupo de estudo formado por pesquisadores da USP, 
Unicamp, UNB e Polícia Federal usa odontologia forense 
para desenvolver a fotoantropometria facial

E m 2014, pela primeira vez em sua história, a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) lançou um edital 
(nº25/2014) de incentivo às ciências forenses, o Pró-Forenses. O progra-

ma, que viabiliza a realização de pesquisa de âmbito nacional na área, contemplou 
20 propostas de trabalho científico. Dentre os selecionados, está um projeto for-
mado por pesquisadores cirurgiões-dentistas especialistas em odontologia forense.

Em atividade há mais de três anos, o grupo desenvolve pesquisas com base 
em análises faciais capturadas por dispositivos de gravação de imagem, como 
câmeras de vídeo. “A ideia é que essas pesquisas possam contribuir para o co-
nhecimento sobre a face humana na população brasileira, que é especialmente 
desafiadora por ser cheia de particularidades, resultado de nossa miscigenação”, 
afirma o cirurgião-dentista e professor Paulo Miamoto, um dos pesquisadores 
que integra o projeto.

As pesquisas são desenvolvidas por meio de uma parceria entre profissio-

A face da população

brasileira
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As AncestrAlidAdes dA populAção brAsileirA 
tAmbém estão sendo investigAdAs, pois 
o único pArâmetro do instituto brAsileiro 
de geogrAfiA e estAtísticA (ibge) pArA 
A clAssificAção dos indivíduos é A cor de pele, 
que é AutodeclArAdA e, portAnto, suscetível 
A imprecisões

nais da Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (Uni-
camp), Universidade de Brasília (UNB) e do Instituto Nacional de Crimina-
lística da Polícia Federal. O trabalho do grupo está em linha com pesquisas 
internacionais na mesma área, e há múltiplas aplicações para o conhecimento 
que está sendo obtido.

Reconhecimento facial e suas possibilidades
Conhecer o padrão de envelhecimento da face é um dos objetivos do gru-

po – um desafio que exige o uso do que há de mais avançado em odontologia 
forense e equipamentos de apoio tecnológico. As possibilidades de uso do co-
nhecimento interessam a diversas áreas da sociedade, especialmente às forças 
de segurança pública.

Em tese, o conhecimento de como a face envelhece deverá permitir, por 
exemplo, a determinação de estimativa de idade e diferenciação de sexo de uma 
pessoa filmada por câmera de circuito de segurança. Outra aplicação potencial 
em relação à idade é a caracterização de crimes virtuais ligados à pedofilia. A 
análise para determinação desse tipo de crime deve ser pericial, ou seja, baseado 
em método científico. “Um dos objetivos do grupo de pesquisa é, portanto, for-
necer o padrão que as forças policiais poderão usar para combater os crimes que 
ainda apresentam dificuldades de caracterização”, explica o cirurgião-dentista.

As perícias que são desenvolvidas na Odontologia Legal com base apenas 
em imagens estão se tornando um 
desafio, pois imagens de câmeras 
de segurança não raramente são de 
baixa qualidade ou de ângulos des-
favoráveis para o reconhecimento 
dos indivíduos.

“É visando dar respaldo científico 
à identificação de indivíduos procu-
rados pela polícia ou em processo de 
julgamento que os trabalhos do grupo 
se desenvolvem”, comenta Miamoto.

 além das questões policiais
Mas as linhas de pesquisa do trabalho não são exclusivamente ligadas a as-

suntos de segurança pública. As ancestralidades da população brasileira tam-
bém estão sendo investigadas, pois o único parâmetro do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) para a classificação dos indivíduos é a cor de 
pele, que é autodeclarada e, portanto, suscetível a imprecisões. Uma metodolo-
gia comprovadamente científica para a análise do rosto do brasileiro, um dos 
prováveis frutos do trabalho do grupo de cientistas, pode estabelecer o padrão 
que falta para essa classificação.

Estudar individualidades da face humana que permitam identificação das 
pessoas também faz parte do escopo do trabalho. Os pesquisadores estão fazendo 
medições e estabelecendo padrões matemáticos com base em imagens faciais que 
constam dos arquivos governamentais – tudo com autorização de comitês de ética.

Alguns dos produtos que devem surgir a partir das pesquisas do grupo in-
cluem softwares de análises de imagem e escaneamento facial em 3D, de alta 
precisão, que poderão ser utilizados por peritos em todo o país.

O programa de ciências forenses apoiado pela CAPES, em atividade desde 
2014 e com participação de pesquisadores das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e 
Centro-Oeste do Brasil, deve concluir suas pesquisas e apresentar os resultados 
em 2018, mas a rede de colaboração deve dar prosseguimento aos trabalhos. 
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CERTIFICAÇÃO

Revisão de Programa de Acreditação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar prevê a inclusão de operadoras odontológicas

A ssim como o mercado corporativo valoriza a excelência no ambiente de 
trabalho com o aval, por exemplo, de consultores especializados, as clas-
ses odontológica e médica também têm suas ferramentas para aferir boas 

práticas e mostrar melhoria de processos e qualidade aos pacientes e clientes.
Desde 2011, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vinculada ao 

governo federal, coordena o Programa de Acreditação de Operadoras de Saúde, 
com o objetivo de avaliar a qualidade de planos médicos-hospitalares ofereci-
dos. Até novembro de 2017, 28 operadoras foram acreditadas.

Motivados pela sugestão de uma operadora odontológica de Ribeirão Preto, 
o Grupo Técnico de Acreditação de Operadoras da ANS está revendo a resolu-
ção normativa 277 (que certifica qualidade assistencial), para incluir esta classe.

De acordo com Rodrigo Aguiar, diretor de Desenvolvimento Setorial da 
ANS, a instituição entende que as operadoras odontológicas têm papel extre-
mamente relevante no mercado de saúde suplementar e representam uma fatia 
importante do setor. A acreditação é também uma forma para que essa opera-

comprovada
Excelência
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A Análise dAs 
operAdorAs de 
plAnos de sAúde 
pelAs entidAdes 
AcreditAdorAs 
levA em contA umA 
série de fAtores, 
distribuídos em 
dimensões e que 
devem ser AplicAdos 
nA íntegrA. 
são AvAliAdAs 
A AdministrAção, 
A estruturA e 
A operAção dos 
serviços de sAúde 
oferecidos, o 
desempenho dA rede 
de profissionAis e 
de estAbelecimentos 
de sAúde 
conveniAdos e o 
nível de sAtisfAção 
dos beneficiários

A CERTIDÃO DE ACREDITAÇÃO 
PODE SER CONFERIDA EM 3 NÍVEIS:

• Nível I :  
Operadoras de planos de saúde avaliadas entre 90 e 100 pontos; 

• Nível II:  
Operadoras de planos de saúde avaliadas entre 80 e 89 pontos; 

• Nível III:  
Operadoras de planos de saúde avaliadas entre 70 e 79 pontos.

dora, a exemplo de planos médicos, conheça melhor o seu negócio e melhore a 
sua gestão de acordo com as boas práticas. Segundo ele, trata-se de uma medida 
eficaz para atestar aos clientes e à sociedade em geral seu esforço na melhoria 
contínua da qualidade.

Gestão inteGrada
Já foram realizadas diversas reuniões para discutir o tema. Além do corpo 

técnico da ANS, o grupo é formado por operadoras e representantes de entida-
des de classe. O Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o Sindicato Nacio-
nal das Empresas de Odontologia de Grupo (SINOG) fazem parte do Grupo 
Técnico, ao lado de representantes do setor e de outros representantes da área 
da saúde, como o Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Caso a inclusão das operadoras odontológicas seja aprovada pelo Grupo 
Técnico da ANS, é importante que a gestão dos negócios seja feita de forma 
integrada considerando aspectos referentes à tecnologia da informação, estru-
tura física e operacional, sustentabilidade, planejamento e gestão estratégica. 
Também é importante ter um programa de melhoria da qualidade. 

Ainda de acordo com Aguiar, a operadora deve estar atenta à dinâmica da 
qualidade e desempenho da sua rede prestadora. Observar sua distribuição quan-
titativa e geográfica para que haja acesso de seus beneficiários à atenção odon-
tológica básica, de urgência e emergência e às demais especialidades (incluindo 
bucomaxilo) também é fundamental. Na reformulação da RN 277, também po-
dem ser destacadas a revisão de aspectos referentes à promoção da qualidade e a 
efetividade da atenção à saúde e da melhoria da experiência do beneficiário.

Acreditação é um sistema de avaliação e certificação da qualidade de ser-
viços de saúde que tem um caráter eminentemente educativo, voltado para a 
melhoria contínua, sem finalidade de fiscalização ou controle oficial/governa-
mental, não devendo ser confundida com os procedimentos de licenciamento, 
por exemplo. O programa de acreditação é um processo voluntário. A análise 
das operadoras de planos de saúde pelas entidades acreditadoras leva em conta 
uma série de fatores, distribuídos em dimensões e que devem ser aplicados na 
íntegra. São avaliadas a administração, a estrutura e a operação dos serviços de 
saúde oferecidos, o desempenho da rede de profissionais e de estabelecimentos 
de saúde conveniados e o nível de satisfação dos beneficiários.

Ao final do processo avaliativo, as entidades acreditadoras devem encami-
nhar a documentação necessária à ANS, que dará conhecimento aos consumi-
dores de planos, por meio de divulgação no portal www.ans.gov.br. 

Para acompanhar a evolução 
da revisão da resolução 
normativa 277, acesse:

www.ans.gov.br/participacao-
da-sociedade/camaras-e-
grupos-tecnicos/grupo-tecnico-
de-acreditacao-de-operadoras
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PROJETO

Produzida em laboratórios de controle de qualidade 
microbiológica e físico-química de tecnologia farmacêutica, 
a saliva artificial é feita à base de água destilada e possui 
mais sete componentes

U ma substância idealizada e fabricada respectivamente por professores 
dos cursos de Odontologia e Farmácia da Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR) e distribuída gratuitamente no Hospital Geral de Fortale-

za (HGF) tem trazido mais qualidade de vida aos pacientes com hipossalivação. 
A ideia dessa parceria público-privada surgiu como resposta ao grande número 
de pacientes que apresentavam osteorradionecrose em ossos da cavidade bucal, 
principalmente na mandíbula. A ausência de fluxo salivar provoca alterações 
significativas no meio bucal. Essa sequela da radioterapia de câncer de boca 
e pescoço promove perdas substanciais da estrutura óssea dos maxilares e a 
diminuição ou interrupção da produção de saliva (xerostomia) gerando muitas 
dificuldades aos pacientes.

Diferentemente da osteorradio-
necrose, cujo tratamento é extrema-
mente complexo e de alto custo, a 
xerostomia pode ser combatida de 
forma mais simples e econômica.

Além da distribuição da saliva 
sintética, o projeto prevê atendimen-
to odontológico completo a seus 
usuários. “Não adianta apenas distribuir a saliva, é preciso cuidar da boca do pa-
ciente até o fim da vida dele, pois é um indivíduo que não pode ter cárie, perder 
dentes ou ter lesões nos tecidos da boca”, afirma o cirurgião-dentista, Eliardo Sil-
veira Santos, um dos idealizadores do projeto Saliva Artificial. Em 15 anos, 216 
pessoas foram beneficiadas pela ação, que contempla 38 indivíduos por mês. O 
desenvolvimento da saliva artificial é um exemplo de produção científica feita a 
partir da pesquisa de professores e alunos, que já nasceu com alta aplicabilidade e 
impacto real na vida dos pacientes.

A fórmulA do bem-estAr
Em colaboração com o curso de Farmácia da UNIFOR, a equipe encontrou 

uma fórmula estável e adequada de saliva sintética, a partir de alterações na 
viscosidade e no PH de uma solução à base de água.

A substância sintética permite que os pacientes mastiguem os alimentos, en-
gulam e falem sem ou com menor dificuldade, além de ajudar na prevenção do 
enfraquecimento dos dentes e de doenças bucais, como cárie, gengivite e candidí-
ase. Dessa forma, promove uma melhora significativa no bem-estar dos pacientes, 
permitindo que voltem ao convívio social e promovendo o aumento da autoestima.

Produzida em laboratórios de controle de qualidade microbiológica e físico-
-química e de tecnologia farmacêutica, com insumos e frascos adquiridos especifi-
camente para o projeto, a saliva artificial é feita à base de água destilada, para evitar 

Diferentemente Da osteorraDionecrose, 
cujo tratamento é extremamente complexo 
e De alto custo, a xerostomia poDe ser 
combatiDa De forma mais simples e econômica

Saliva artificial
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contaminações, e possui mais sete componentes, como fosfato de potássio dibásico, 
sorbitol e cloreto de magnésio. Tendo em vista que são poucos os locais que fabri-
cam a saliva artificial no Brasil, o projeto também a disponibiliza para que outras 
instituições de ensino possam desenvolver suas próprias pesquisas acadêmicas.

Um dos diferenciais da iniciativa é a capacidade de fazer o controle micro-
biológico da fórmula, uma vez que a saliva não é um produto estéril e contém 
micro-organismos. Enquanto as farmácias de manipulação são obrigadas a 
fazer somente o controle físico-químico, após sua produção, a saliva artificial 
passa por um controle microbiológico de qualidade, que inclui a análise das 
embalagens. Essa análise contempla a contagem de micro-organismos viáveis 
permitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e também a 
identificação de patógenos. Essa etapa é especialmente importante no caso de 
pacientes imunossuprimidos, porque a ingestão de uma medicação contamina-
da tem alto potencial de agravar suas condições de saúde.

A sAlivA nAturAl
O corpo humano secreta de forma contínua mais de 2 litros de saliva dia-

riamente, o que permite que a boca fique hidratada e lubrificada. Esse líquido 
é composto basicamente por água – 99% de sua composição – e enzimas que 
atuam na digestão, como a amilase, responsável por quebrar as moléculas de 
amido e transformá-las em açúcar.

Além de atuar na mastigação, gustação e deglutição dos alimentos, a saliva 
possui uma grande quantidade de micro-organismos que atuam para a manuten-
ção do equilíbrio interno da boca. A xerostomia provoca alterações significativas 
nesse equilíbrio, facilitando a ação de agentes microbianos. A imunoglobulina se-
cretória A (IgA), por exemplo, presente na saliva, protege o organismo contra os 
vírus que invadem os tratos respiratório e digestivo, evitando uma série de enfer-
midades, como candidíase, osteorradionecrose, cárie, placa bacteriana e mucosite 

– as quais a saliva artificial também 
ajuda a prevenir.

Dessa forma, com gosto de pas-
ta de dente e textura de gel líquido, a 
saliva artificial desempenha as mes-
mas funções da saliva natural, mas 
age por um tempo maior na boca, 
de forma que os pacientes usam, 
em média, cerca de 500 ml por mês. 
Ela é distribuída no Hospital Geral 
de Fortaleza da Secretaria de Saúde 
do Ceará, em frascos com borrifa-
dor, possibilitando que seja levada 
para casa e utilizada sempre que os 
pacientes acharem necessário. Seu 
prazo de validade é de três meses, 
e deve ser conservada na geladeira.

O projeto Saliva Artificial tem se 
destacado pelos benefícios que pro-
move no paciente, pelo baixo custo e 
alto potencial de reprodução, além de 
ser um exemplo de produção científi-
ca que atende a necessidades práticas 
e permite a troca de conhecimento 
entre instituições (públicas e priva-
das) e ciências (odontologia e farmá-
cia), contribuindo ainda para a for-
mação de melhores profissionais. 
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REGULAMENTAÇÃO

Resolução proíbe o pó de mercúrio utilizado na produção 
da substância. A partir de 2019, apenas versões encapsuladas 
poderão ser utilizadas nos consultórios de todo o país

A  partir de 1º de janeiro de 2019, somente as ligas de amálgama encapsu-
ladas poderão ser utilizadas em procedimentos odontológicos em todo 
o Brasil. A restrição está registrada na resolução 173/2017, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proibirá, a partir desta data, a fa-
bricação, a importação, a comercialização e a utilização do mercúrio e do pó para 
liga de amálgama não encapsulada.

A medida faz parte de uma série de ações promovidas pela Anvisa em respeito 
às orientações do Tratado de Minamata, do qual o Brasil é signatário e que prevê, 
até 2020, a eliminação (ou redução em até 50%) do uso do mercúrio em diversos 
processos industriais e artesanais e impõe medidas para redução do uso de amál-
gama dental globalmente.

Amálgama
em pauta
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A resolução 173/2017 veio após consulta pública iniciada em março. Ao longo 
desse período, foram realizadas diversas rodadas de discussões entre entidades 
odontológicas de diferentes setores – serviço, indústria, pesquisa e educação – 
junto ao Ministério da Saúde.

A conclusão foi de que o uso da versão encapsulada reduz possíveis im-
pactos à saúde, uma vez que a dosagem e mistura da liga de amalgama com o 
mercúrio  – usados na preparação do amálgama – deixarão de ser feitas manu-
almente no consultório. 

E é justamente no momento do preparo em que há o risco mais evidente de 
contaminação. Isso porque procedimentos mal executados podem permitir per-
das de mercúrio na forma líquida e na emissão de vapores – uma vez que seu pon-
to de vaporização é muito baixo –, voltando, em seguida, ao seu estado elementar. 
Isso já não acontece na formatação encapsulada, em que o amálgama de prata se 
apresenta pré-dosado para uma manipulação mais rápida e criteriosa.

Material Mais resistente
Utilizado na Odontologia há mais de 150 anos, a liga de amálgama de 

prata segue como o material mais importante para as restaurações dentárias 
em dentes posteriores. Mesmo com o crescimento do uso de resina e cerâ-
mica – que, principalmente por 
razões estéticas, ganharam espaço 
nos consultórios odontológicos e 
nas bocas dos pacientes nos últi-
mos anos –, ainda traz vantagens 
comparada a outros materiais.

Além de custar menos, o amál-
gama proporciona maior estabilida-
de física em restaurações grandes e 
o selamento da interface entre dente 
e restauração, o que inibe as recidi-
vas de cárie. Por isso, são mais re-
sistentes, chegando a perdurar por décadas. Também dependem de técnica de 
aplicação fácil e bem difundida, facilitando ainda a restauração em crianças que, 
quando inquietas, muitas vezes acabam molhando o preparo cavitário com saliva.

Já a resina composta, cimento ionômero e outras restaurações adesivas depen-
dem de técnicas para evitar o umedecimento da cavidade, o que reduz drastica-
mente a adesão do material.

segurança
Os riscos do amálgama para a saúde do paciente ainda são alvo de contro-

vérsia entre os acadêmicos. Algumas pesquisas são consistentes ao mostrar que 
o amálgama, além de resolver o problema dentário, não faz mal à saúde se segui-
dos os procedimentos clínicos reconhecidos mundialmente, como o da Ameri-
can Dental Association (ADA), dos Estados Unidos. Esse protocolo é ensinado e 
divulgado em todas faculdades de Odontologia do Brasil. Aliás, na comunidade 
odontológica internacional, existe um consenso de que a sua aplicação e remoção 
são seguras se seguidos tais procedimentos.

Contudo, novas publicações vem mostrando risco de impacto na saúde como 
o estudo da Universidade da Geórgia (EUA), publicado recentemente pela revista 
Ecotoxicologia e Segurança Ambiental, que relacionou a aplicação do amálgama 
nas restaurações dentárias com o aumento dos níveis de mercúrio no sangue. De 
acordo com a pesquisa, as pessoas com mais de oito obturações tinham 150% 
mais mercúrio no sangue do que aquelas com nenhuma. A pesquisa, que ana-

Além de custAr menos, o AmálgAmA 
proporcionA mAior estAbilidAde físicA em 
restAurAções grAndes e o selAmento dA 
interfAce entre dente e restAurAção, o que 
inibe As recidivAs de cárie. por isso, são mAis 
resistentes, chegAndo A perdurAr por décAdAs
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REGULAMENTAÇÃO

FIQUE ATENTO!

• A resolução 173/2017, da Anvisa, proibirá, a partir 
de 1º de janeiro de 2019, a fabricação, a importação, 
a comercialização e a utilização do mercúrio e do pó 
para liga de amálgama não encapsulada. 

• A liga de amálgama de prata é composta entre 45% 
a 55% de mercúrio (em pó), 30% de prata e outros 
metais, como cobre, estanho e zinco (líquido). 

• O risco mais evidente para a saúde acontece 
no momento do preparo. Procedimentos mal 

executados podem fazer com que o mercúrio  
se vaporize e seja inalado por quem estiver  
no ambiente. 

• Esse risco é menor na formatação encapsulada, em 
que o amálgama de prata se apresenta pré-dosado 
para uma manipulação mais rápida e criteriosa. 

• O mercúrio não é expelido, possui efeito cumulativo 
no organismo e pode causar doenças como 
problemas no sistema respiratório e nervoso.

lisou dados de 15 mil pessoas, foi a 
primeira a demonstrar uma relação 
direta entre obturações dentárias e 
exposição ao mercúrio em uma po-
pulação representativa.

O maior problema causado pelo 
mercúrio no organismo é o seu 
efeito cumulativo, ou seja, o fato de 
não ser expelido com o passar do 
tempo. Em grandes quantidades, o 
elemento pode trazer alguns male-
fícios para a saúde, como problemas 
no sistema respiratório e nervoso.

É por esse motivo que a União Europeia proibirá, a partir de julho de 2018, 
o uso de amálgama em crianças menores de 15 anos e mulheres grávidas em 
todos os países da comunidade.

Descarte
Outra grande preocupação, em termos de saúde pública, é quanto ao seu des-

carte. Um estudo recente feito pela Organização Mundial da Saúde, intitulado 
Mercury in Health Care, mostrou que o amálgama odontológico é responsável por 
53% dos resíduos de mercúrio contidos no solo urbano. 

Tratando-se do Brasil, onde o controle sobre o recolhimento e reciclagem ain-
da é discutido, o problema deve ser visto ainda com mais atenção. Além de se 
espalhar pela atmosfera ao evaporar-se, muitos destes resíduos são levados pelo 
esgoto – quando, por exemplo, o paciente cospe as sobras da restauração inse-
rida e/ou removida, após a lavagem bucal. Neste caso, há o agravante de que as 
estações de tratamento não têm condições para lidar com os restos, que acabam 
virando lama sanitária e retornam ao ambiente em forma de adubo ou no ar após 
queima para produção de energia.

“A medida tomada pela Anvisa é importante para prevenir os excessos do 
impacto ambiental. Mas também é importante que seja seguida de outras inicia-
tivas, principalmente em relação ao descarte adequado, promovendo políticas 
de separação e reciclagem, para que os restos do material encapsulado não re-
tornem ao meio ambiente”, comenta o professor da Universidade Federal Flu-
minense, Claudio Fernandes. 
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Câmaras Técnicas
Acupuntura • Analgesia Relativa ou Sedação Consciente • Antroposofia • Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofaciais • Dentística • Disfunção Temporomandibular e Dor 

Orofacial • Endodontia • Estomatologia • Fitoterapia • Hipnose • Homeopatia 

• Implantodontia • Laserterapia • Odontogeriatria • Odontologia do Esporte 

• Odontologia do Trabalho • Odontologia Hospitalar • Odontologia Legal 

• Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais • Odontopediatria 

• Ortodontia • Ortopedia Funcional dos Maxilares • Ozonioterapia • Patologia Oral e 

Maxilofacial • Periodontia • Prótese Bucomaxilofacial • Prótese Dentária • Radiologia 

Odontológica e Imaginologia • Saúde Coletiva • Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar  

em Saúde Bucal • Técnicos em Prótese Dentária • Terapia Floral

Comissões
Convênios e Saúde Suplementar • Exames Laboratoriais • Halitologia 

• Jovens Cirurgiões-Dentistas • Mídias Sociais e Digitais na Odontologia 

• Mulheres • Odontologia Empresarial • Políticas Públicas 

• Terceira Idade • Terceiro Setor

Para informações sobre as especialidades, habilitações e profissões auxiliares, acesse 
o menu Câmaras Técnicas e Comissões no site do CROSP (www.crosp.org.br).

Técnicas
Câmaras

e Comissões



DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL

64 REVISTA DO CROSP

CÂMARAS TÉCNICAS E COMISSÕES

contato: dtm@crosp.org.br

Estudos recentes classificam a condição como uma desordem 
do movimento e reforçam o papel do sistema nervoso central

O bruxismo é uma atividade muscular repetitiva, que se caracteri
za pelo ranger e/ou apertar dos dentes quando o indivíduo está 
acordado (vigília) ou dormindo (bruxismo do sono).

O ranger dos dentes pode causar desgaste nos dentes e, em casos mais 
severos, dor e trauma nos tecidos de suporte, musculatura e/ou ATM. 
Poucos indivíduos, principalmente crianças, têm consciência desta condi
ção, fato que dificulta o diagnóstico.

O bruxismo que ocorre em vigília possui características e fatores etio
lógicos diferentes do bruxismo do sono; por isso, ambos os casos exigem 
estratégias diferentes de diagnóstico e tratamento. Nas crianças, o diag
nóstico do bruxismo de vigília é 
ainda mais difícil, pois sua carac
terística mais marcante é o aper
tamento dentário, e são escassos 
os dados a respeito dessa condi
ção na literatura.

A prevalência do bruxismo é 
difícil de ser determinada, devido 
às limitações diagnósticas. Apesar 
disso, alguns poucos estudos epi
demiológicos mostraram que ela 
pode variar entre 5,9% e 35,3% 
nas crianças e, nos adultos jovens 
entre 18 e 29 anos, ela ocorre em 
torno de 13% da população, pre
valência esta que decresce com a idade. 

Hoje, a Academia Americana de Medicina do Sono (AAMS) conside
ra o bruxismo do sono como uma desordem do movimento relacionada 
ao sono e não mais uma “parafunção”, como em anos anteriores. Segundo 
a AAMS, o diagnóstico é mais confiável quando avaliado pelo exame de 
polissonografia, que utiliza o exame da atividade elétrica da musculatura 
mastigatória durante uma noite de sono em laboratório. No entanto, res
salva que esse exame não é imprescindível, já que um diagnóstico clínico, 
realizado por meio de coleta minuciosa de sinais e sintomas do bruxismo é 
bastante válido.

Segundo o artigo Bruxism defined and graded: an international consen-
sus, publicado em 2013 no periódico Journal of Oral Rehabilitation por Lo
bbezoo e colaboradores, o diagnóstico de bruxismo pode ser considerado 
como possível quando há o relato do paciente (ou de seus pais ou compa
nheiro de quarto); pode ser considerado como provável quando, além do 

Bruxismo infantil
relato, há a presença de outros si
nais e/ou sintomas (como desgas
te dentário, dor ou cansaço mus
cular, edentações na mucosa de 
língua ou bochecha); e definitivo, 
pelo exame de polissonografia. 

O bruxismo pode ser primá
rio (idiopático) ou secundário 
(iatrogênico); a forma primária 
ocorre na ausência de história 

médica evidente, enquanto a se
cundária pode estar associada a 
outras desordens neurológicas, 
psiquiátricas ou do sono, além 
daquelas decorrentes do uso de 
determinados medicamentos ou 
de distúrbios respiratórios.

Atualmente, a literatura já não 
considera como fatores predispo
nentes as alterações oclusais, ma
loclusões ou contatos oclusais 
pre      ma   turos. Ao invés disso, mais e 
mais estudos têm reforçado o pa
pel do sistema nervoso central no 
surgimento de movimentos mus

Uma anamnese bem condUzida é fUndamental 
para o tratamento do brUxismo. a 
identificação de fatores associados, como 
obstrUção de vias aéreas, Uso de certos 
medicamentos oU fatores ambientais é de 
grande importância para qUe o profissional 
faça as orientações necessárias
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culares repetitivos, sendo citados, 
por exemplo, o desequilíbrio de 
neurotransmissores relacionados 
ao controle motor, como a dopa
mina e a serotonina.

Atenção ao ambiente da crian-
ça é importante para um diagnós-
tico preciso.

Estudos recentes citam como 
fatores possivelmente associados ao 
bruxismo em crianças e adolescen
tes: exposição à fumaça de cigarro 
dos pais, distúrbios respiratórios e 
do sono, hábitos parafuncionais e 
traços de personalidade. A estru
tura familiar em que a criança vive 
também merece atenção e deve ser 
investigada. Já aspectos relaciona
dos ao sexo e vulnerabilidade social 
parecem não ter influência.

Uma anamnese bem condu
zida é fundamental para o trata
mento do bruxismo. A identifica
ção de fatores associados, como 
obstrução de vias aéreas, uso de 
certos medicamentos ou fatores 
ambientais é de grande importância para que o profissional faça as orien
tações necessárias.

A “higiene do sono” também tem sido citada na literatura; tratase de um 
conjunto de recomendações que têm o objetivo de corrigir alguns hábitos 
pessoais e fatores ambientais que interferem na qualidade do sono, tais como 
manter horários constantes para dormir e acordar, evitar alimentos e medica
mentos com cafeína, exercícios físicos, refeições pesadas e uso de dispositivos 
digitais – tablets, celulares, computadores – imediatamente antes de dormir. 

O uso de placas oclusais rígidas está documentado na literatura e tem o objeti
vo de proteger as estruturas dentárias e os tecidos de suporte. Quando instituída, o 
acompanhamento do paciente infantil é muito importante, uma vez que a criança 
está em fase de crescimento dentoalveolar, e a manutenção ou troca da placa oclu
sal é necessária durante o tratamento. Importante ressaltar que, até o momento, 
não existe evidência científica que ampare o uso de toxina botulínica em crianças.

Feitas essas considerações, a Câmara Técnica de Disfunção Temporo-
mandibular e Dor Orofacial do CROSP recomenda:
• Diferenciar o “bruxismo do sono” do “bruxismo em vigília”;
• Avaliar fatores predisponentes ou perpetuadores, como uso de medica

mentos, distúrbios psiquiátricos ou respiratórios e hábitos parafuncionais;
• O ajuste oclusal não é terapia recomendada para o tratamento do bruxis

mo do sono, tanto no adulto quanto na criança;
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• Avaliar a criança/adolescente qua
n to à função respiratória, presen
ça de cefaleias ou dores orofaciais 
recorrentes; muitas vezes a abor
dagem multiprofissional é desejá
vel, integrando as especialidades 
Disfunção Temporomandibular e 
Dor Orofacial, Odontopediatria, 
Ortodontia e Ortopedia Funcio
nal dos Maxilares, Otorrinolarin
gologia, Psiquiatria/Psicologia e 
Fonoaudiologia.

Além disso, enfatiza que: 
• Não há, até o momento, subsídios 

na literatura que recomendem a 
uti lização de toxina botulínica para 
o tratamento de bruxismo infantil; 

• O uso de dispositivos intraorais 
pode ser instituído sempre com 
a  com panhamento pro     fissional 
frequente. 
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ODONTOLOGIA DO ESPORTE

contato: odontologiaesporte@crosp.org.br

D ietas controladas, treinos, acompanhamento psicológico, exames 
regulares, disciplina, pressão e muita adrenalina. Vida de atleta, em 
especial os de alto rendimento, é quase sempre associada à perfor

mance. E não é para menos. Nossos heróis no show da superação dos limites 
do corpo humano vivem uma explosão dos sentidos que, cada vez mais, incita 
especialistas do Brasil – e de países cuja Odontologia é reconhecida pela quali
dade – à observação atenta dos possíveis reflexos na cavidade bucal.

O assunto é extenso, com diversos artigos científicos já publicados, e de 
grande importância. E como tudo no universo dos esportes, é também um 
tema curioso, desses que ainda geram bastante dúvida e até mesmo polêmi
ca entre os envolvidos. Não é difícil entender a inquietação: estudo da Uni-
versity College of London, por exemplo, sugeriu recentemente que a falta de 
cuidado com a saúde bucal de atletas de oito equipes de futebol, neste caso 

Qualquer doença infecciosa, por mais suave que seja, 
pode causar diminuição do desempenho dos esportistas

lesões em atletas
Problemas bucais e

da Inglaterra e País de Gales, está 
diretamente relacionada ao mal 
desempenho em campo.

São vários os jogadores de um 
famoso time europeu submetido à 
investigação científica que admi
tiram que a saúde bucal tem um 
impacto negativo em sua quali
dade de vida, inclusive na hora de 
treinar e competir. No universo 
pesquisado, 77% dos atletas ti
nham gengivite e 80% periodon
tite irreversível, uma das maiores 
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causas de perdas dentais. No quesito cárie, 40% dos analisados estavam com 
lesões no dia do exame e mais da metade apresentou erosão dental.

Informações como essas não podem mais ser negligenciadas no contexto da 
Odontologia do Esporte. Além de afetar funções como respiração e circulação, 
os problemas bucais podem causar dor e desconforto ao mastigar, comprome
tendo a ingestão de nutrientes necessários ao bom desempenho esportivo.

Uma das explicações para os problemas bucais dos atletas pesquisados está 
associada, também, ao consumo excessivo de bebidas isotônicas. Por serem ex
tremamente ácidas, contribuem para que o esmalte dos dentes seja afetado.

Cenário atual
O que se discute hoje, como decorrência desse cenário, é a inserção cada 

vez mais definitiva da Odontologia no contexto do esporte de alto rendi
mento. Isso passa pelo estabelecimento de uma linguagem comum com a 
já estabelecida na Medicina do Esporte. A Odontologia dentro de organiza
ções esportivas é defendida como forma de promoção à saúde bucal e sis
têmica de atletas, em especial no controle de lesões bucais e em integração 
com outros departamentos da área da saúde.

Mas a remediação do problema não parece ser suficiente. Avanços con
cretos nesse sentido se dão com mudanças de comportamentos capazes 
de transformar uma cultura. Em outras palavras, a Odontologia deveria 
ser parte, desde o início, das carreiras dos atletas – das bases até a cuida
dosa avaliação e acompanhamento do atleta. Neste contexto, o cirurgião
dentista é um profissional que deve sempre integrar a equipe de saúde 
envolvida com os esportistas.

Análises isoladas da cavidade bucal sugerem, potencialmente, riscos e 
uma variedade de bactérias e outros microorganismos que frequentemente 
sofrem migrações para o ambiente intracorporal. Essas bacteremias apre
sentam múltiplas etiologias: naturais, iatrogênicas e também àquelas decor
rentes da própria atividade desportiva. O desconhecimento do potencial 
patogênico de muitas formas bacterianas, habitantes naturais da cavidade 
bucal, e suas possíveis manifestações em outros sistemas do organismo, é 
uma questão séria e extremamente atual, obrigatória à boa Odontologia do 
Brasil e do mundo. 

JOGOS OLÍMPICOS DE 2012

As condições de saúde bucal dos atletas que 
participaram dos Jogos Olímpicos de 2012, 
em Londres, foram avaliadas. Participaram da 
amostra 278 atletas da África, América e Europa, 
brancos e negros, com idade média de 25,7 
anos, praticantes de 25 diferentes modalidades 
esportivas. 46,5% deles descreveram que há 
pelo menos 12 meses estavam longe de visitas 
a um cirurgião-dentista; outros 8,7 % nunca 

tinham ido ao cirurgião-dentista. 55,1% tinham 
cárie com 41% das cavidades em dentina, 44,6% 
apresentavam erosão semelhante em dentes 
anteriores e posteriores, sendo que a severidade 
era de grau 2-3. Não bastasse isso, 30% tinham 
história de traumas bucofaciais, sendo que 17,3% 
apresentaram novos traumas na competição. 75% 
dos atletas tinham gengivites em grau 1-2 e 15% 
tinham periodontite em grau irreversível, nível 3-4. 

Uma das 
explicações para 
os problemas 
bUcais dos atletas 
pesqUisados 
está associada, 
também, ao consUmo 
excessivo de 
bebidas isotônicas. 
por serem 
extremamente 
ácidas, contribUem 
para qUe o 
esmalte dos dentes 
seja afetado

Fonte: artigo Odontologia do Esporte – Uma proposta inovadora. Rev. Bras Med Esporte – vol 23, nº 2 – mar/abr, 2017.



68 REVISTA DO CROSP

ODONTOLOGIA HOSPITALAR

contato: odontologiahospitalar@crosp.org.br

Cirurgião-dentista deve agir multidisciplinarmente 
ao tratar de pessoas hospitalizadas

todas as decisões qUe envolvem o 
tratamento do paciente hospitalizado devem 
ser discUtidas e aprovadas pela eqUipe 
envolvida, pois as especialidades contribUem 
com diferentes aspectos do cUidado

A atuação em âmbito hospitalar pode representar um desafio ao 
cirurgiãodentista, que se vê fora de seu ambiente mais tradicional 
de trabalho – o consultório ou clínica. É fundamental que o profis

sional, quando atuando em hospital, tenha em mente a importância do tra
balho multidisciplinar para que os 
procedimentos realizados estejam 
em linha com as diretrizes éticas 
da Odontologia, estabelecidas vi
sando à preservação da saúde do 
ser humano e da coletividade.

Todas as decisões que envol
vem o tratamento do paciente hos
pitalizado devem ser discutidas e 
aprovadas pela equipe envolvida, 
pois as especialidades contribuem 
com diferentes aspectos do cuidado. Dessa forma, o cirurgiãodentista, antes 
de prescrever um medicamento, seja ele de uso exclusivamente odontológi
co ou não, deve consultar os demais profissionais da equipe multidisciplinar. 
Igualmente, o profissional da Odontologia não deve interromper ou alterar 
o uso de qualquer tipo de medicamento já prescrito e em uso pelo paciente.

Muitas vezes, o próprio paciente pode informar ao cirurgiãodentista 
que está fazendo uso de determinada medicação. Essa informação deve ser, 
necessariamente, verificada com a equipe médica envolvida.  O paciente in
ternado nunca deve ser a única fonte ouvida para que o cirurgiãodentista 
tome uma decisão envolvendo prescrição de medicamentos. É necessário 
tomar uma série de cuidados especiais para o tratamento medicamentoso de 
pacientes internados, como avaliar o histórico clínico, a condição sistêmica 
e as particularidades de cada organismo, ou seja, questões que demandam 
ampla discussão no âmbito da equipe multidisciplinar.

Os profissionais envolvidos no trabalho hospitalar, que podem ser médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros, atuam sob 
o compromisso principal de assistência ao paciente, para que a intervenção de 
cada especialidade seja realizada de modo a trazer o maior benefício possível 
ao quadro global de saúde da pessoa. Esse trabalho demanda que nenhum dos 
envolvidos aja unilateralmente, sob o risco de grave dano à pessoa internada.

O ambiente hospitalar impõe dificuldades que vão desde uma rotina 

muito diferente daquela de um 
consultório odontológico, inclu
sive com problemas ergonômicos 
para o trabalho do cirurgião
dentista, até, principalmente, a 
complexidade do quadro de saúde 
dos pacientes. A intervenção de 
cuidados bucais simultânea aos 
cuidados de outros profissionais 
da saúde precisa, necessariamente, 
ser realizada em absoluta sintonia, 
por meio da comunicação entre 
os profissionais, tendo em vista o 
quadro geral de saúde do paciente 
e os objetivos de cura e/ou melho
ra de sua qualidade de vida.

Todos devem estar cientes do 
estágio em que está o tratamento, 
dos medicamentos que estão sen
do administrados e das respostas 
do organismo. 

Pacientes
internados

CÂMARAS TÉCNICAS E COMISSÕES
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ODONTOLOGIA LEGAL

contato: odontologialegal@crosp.org.br

Profissional tem atuação importante nos casos de identificação 
criminal e avaliações relacionadas a agressões e acidentes

O s cirurgiõesdentistas que atuam clinicamente na Odontologia Le
gal exercem papel importante nos casos de rotina de identificação 
humana no âmbito criminal. Muitas vezes, tornase necessário 

localizar o odontólogo responsável pelo tratamento, para prestar esclareci
mentos sobre os procedimentos realizados em seu paciente.

Essa contingência reforça a responsabilidade do cirurgiãodentista, no 
que diz respeito à confecção e guarda de prontuários completos, atualizados, 
legíveis e organizados. O risco de não promover essa boa prática clínica é o 
de privar as famílias das vítimas da solução eficaz que a Odontologia pode 
proporcionar em tais situações. 

Apesar da previsão legal, os exames relativos aos casos e perícias odon
tológicas são realizados atualmente, atendendo todo o estado de São Paulo, 
por quatro cirurgiõesdentistas, peritos criminais de carreira. Esses profis
sionais, com especialização em Deontologia e Odontologia Legal, são desig
nados para realizar os exames por possuírem o conhecimento e a prática da 
rotina das perícias médicolegais forenses, tendo em vista até o momento a 
inexistência do cargo de odontolegista no Estado.

Se um morador distante da capital necessitar de um exame especializado, 
poderá se deslocar ao Instituto Médico Legal (IML) central, porém é inesti
mável o volume de perícias que não se realizam por não haver peritos odonto

odontolegistas
A carência de peritos

legistas nos IMLs de todo o Estado. 
Sendo assim, é grande o número de 
evidências que deixam de ser regis
tradas e analisadas. Um exemplo é a 
avaliação de dano corporal e estético 
decorrente de agressões e acidentes, 
que, muitas vezes, tem mais impacto 
na face e nos dentes.

Além das perícias realizadas 
em vivos, outra importante área de 
competência é a identificação mé
dicolegal, por meio da análise, do 
estudo e da comparação dos arcos 
dentais de pessoas mortas, quando 
não se consegue estabelecer a iden
tificação pelos meios usuais como o 
reconhecimento físico, a datiloscó
pica, ou os exames de DNA.

Se a definição de saúde vai muito 
além do bemestar físico, pois tam
bém compreende o mental e o social, 
e considerando que o Estado é o res
ponsável por proporcionar saúde aos 
cidadãos, é necessário que toda a classe 
se una, com apoio da população, para 
evidenciar essa carência e demandar a 
criação do cargo a ser preenchido por 
pessoas devidamente capacitadas.

Somente assim teremos como 
oferecer atendimento digno àqueles 
que procuram a perícia criminal, 
geralmente cidadãos obrigados, pela 
força das circunstâncias, a enfrentar 
momentos de aflição e fragilidade. 
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OZONIOTERAPIA

contato: ozonioterapia@crosp.org.br 
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O ozônio é um dos gases 
que compõem a atmos
fera, concentrandose nu         

ma camada localizada de 20 a 30 
quilômetros de altura – a camada 
de ozônio, cuja função é proteger a 
Terra da radiação emitida pelo Sol.

É a forma alotrópica do oxi
gênio, altamente instável devido 
à fraca ligação atômica entre os 
três átomos de oxigênio. Tal insta
bilidade confere a esta molécula a 
terceira maior capacidade oxidan
te da natureza, perdendo apenas 
para o flúor e o peróxido de hidro
gênio. Essa capacidade oxidante é 
relevante e permite ao ozônio um 
potente efeito sobre bactérias, 
fungos e vírus, de tal forma que 
não existe na literatura científica 
relatos de resistência microbia
na. O ozônio, produzido a partir 
do oxigênio puro e misturado ao 
mesmo, pode ser usado com fins 
biológicos – tal aplicação recebe o 
nome de ozonioterapia.

Geralmente, a proporção de 
oxigênio/ozônio utilizada para 
essa finalidade é de 0,05% a 5% de ozônio (O3) para 95% a 99,95% de oxi
gênio (O2).

Para o uso na Odontologia, é uma terapia sem contraindicações e efeitos 
secundários mínimos. Quando em contato com o sangue, o ozônio desen
cadeia uma série de reações bioquímicas que culminarão no aumento do 
aporte de oxigênio às regiões com foco inflamatório/infeccioso. Parte desse 
oxigênio é convertida em radicais livres, que irão proporcionar uma modu
lação da resposta imunológica pela liberação de agentes antioxidantes.

Grande potencial para o

Administração do ozônio é opção eficaz na Odontologia, 
com potente ação antimicrobiana, favorecendo o reparo 
tecidual e com efeitos colaterais mínimos

controle da infecção
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Concomitante a esse fenômeno, o ozônio irá promover uma ativação 
mitocondrial e aumentar a produção de ATP (Adenosina trifosfato), que é 
interpretado como aumento no metabolismo celular. Toda cadeia bioquími
ca ativada pelo ozônio atuará diretamente no sistema imunológico poten
cializando a resposta frente a um agente etiológico.

A potente ação antimicrobiana do ozônio se dá por duas vias: direta, 
pela oxidação dos ácidos graxos poliinsaturados da membrana bacteria
na, promovendo a lise celular; e, indireta, pela bioestimulação aumentando 
metabolismo celular e favorecendo o reparo. Assim, o ozônio é um potente 
imunomodulador, aumentando a oxigenação tecidual, ao produzir um es
tresse oxidativo transitório.

Formas de utilização
Água ozonizada

Diluído em água (água ozonizada), o ozônio apresenta uma forte ação 
antimicrobiana, comparável ao hipoclorito de sódio 5%. Sua produção de
pende de fatores, críticos para proporcionar segurança e confiabilidade em 
sua ação. Dentre esses fatores podese relacionar principalmente o grau de 
pureza e temperatura da água a ser submetida à ozonização. É altamente re
comendável a utilização da água bidestilada e em baixas temperaturas, já que 
quanto menor a temperatura, maior a meia vida do ozônio. A possibilidade 
de diluição do ozônio em outro meio aquoso, que não a água purificada, 
pode representar risco de formação de subprodutos e perda da efetividade.

Óleo ozonizado
A introdução do ozônio na prática odontológica impulsionou a busca 

de novas estratégias terapêuticas, levando em consideração as proprieda
des químicas que esse gás possui e a sua interação com biomoléculas. Nesse 
contexto, os óleos de origem vegetal se revelaram um meio adequado para a 
aplicação tópica e o tratamento de inúmeras patologias.

Pelo fato do ozônio oxidar as cadeias duplas de carbono dos óleos, a libe
ração dos subprodutos como ozonídeos, triozonídeos, peróxidos e aldeídos, 
é feita de maneira gradual podendo durar meses e até anos, quando acondi
cionado adequadamente e mantido sob refrigeração. Os óleos vegetais mais 
comumente utilizados são o azeite de oliva e o óleo de girassol.

apliCação na odontologia
Praticamente todas as especialidades da Odontologia são capazes de re

ceber e incorporar a ozonioterapia. Por atuar na bioestimulação, aumentan
do a oferta de oxigênio tecidual, com efeito antimicrobiano extremamente 
potente, a ozonioterapia pode auxiliar e acelerar a reparação tecidual.

Considerando a literatura científica disponível, o potencial que essa te
rapia apresenta, assim como o fato de ser indolor e praticamente sem efeitos 
colaterais, recomendase fortemente a inserção da ozonioterapia tanto no 
campo da pesquisa quanto no dia a dia da clínica, sempre tendo presente 
que não se devem deixar de lado as recomendações sobre a necessidade de 
dosagem precisa de ozônio e da observação dos protocolos para cada caso.

O ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1938, Enrico Fermi, afirmou: 
“O ozônio é a maior descoberta da química moderna”. 
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RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA

contato: radiologia@crosp.org.br

É por meio do trabalho criterioso do radiologista, aliado 
à qualidade técnica da radiografia, que é definido o plano 
de tratamento mais adequado ao paciente

Emitir, datar e assinar um laudo radiográfico é tarefa executada por 
um profissional radiologista, que interpreta uma imagem radiográ
fica e a “transcreve” em outra linguagem, a linguagem das palavras. 

Na interpretação da radiografia, as estruturas anatômicas serão reconhe
cidas, identificadas e classificadas em padrões que variam da normalidade 
a diferentes estados patológicos. Ao radiologista – seja ele odontólogo, mé
dico ou veterinário –, compete fazer a análise criteriosa das imagens, no 
contexto das condições clínicas em que elas se inserem.

Interpretação e laudo de

imagens 
radiográficas

A realização do laudo depende 
da qualidade técnica da radiogra
fia, que deve atingir o grau máxi
mo de nitidez dos detalhes – essa 
condição implica o mínimo de 
distorções e um grau médio de 
densidade e contraste. Laudos ra
diográficos realizados por meio 
de radiografias de baixa qualidade 
técnica podem levar a uma inter
pretação incorreta, a um diagnós
tico equivocado e, consequente
mente, a um plano de tratamento 
inadequado. Também é importan
te ter em mente que as radiografias 
são projeções de sombras de áreas 
que variam de tonalidade entre o 
preto e o branco, com tons de cinza 
intermediários. Essa ausência de 
outras cores pode dificultar o pro
cesso de interpretação. Além disso, 
radiografias são imagens ou proje
ções bidimensionais de estruturas 
tridimensionais e, portanto, não 
expressam a profundidade. Assim, 
deve se levar em consideração que 
diferentes planos serão apresenta
dos em um único plano, no qual 
estruturas anteriores se sobrepõem 
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às posteriores, condições essas que podem interferir na avaliação da forma 
do objeto e da sua real localização. É necessário, pois, o domínio das técnicas 
radiográficas, suas incidências e indicações, além de conhecimento pleno das 
estruturas anatômicas e dos processos patológicos.

Para melhorar a observação das imagens radiográficas convencionais ou 
das digitais, quando impressas, o ideal é a utilização de um negatoscópio 
cuja tela de visualização seja lisa, de luz uniforme, brilhante e sem manchas. 
A sala de interpretação deve ser escura e silenciosa, favorecendo maior con
centração na imagem. Também é recomendado o uso de lentes de aumento 
e/ou lupas. A dimensão do negatoscópio deve estar de acordo com o tama
nho da película radiográfica, de forma a permitir que a luminosidade passe 
somente através do filme, barrando a passagem de luz adjacente e melhoran
do a qualidade da imagem. Quando o tamanho do negatoscópio é incom
patível com o tamanho da radiografia, podese utilizar uma máscara de vi
sualização ou preencher o restante do negatoscópio com papel opaco preto. 
Ao trabalhar com imagens digitais que não foram impressas, alguns desses 
quesitos permanecem os mesmos, como o ambiente de trabalho silencio
so e na penumbra. A tela do computador deve apresentar boa resolução. 
Paralelamente, a utilização de softwares adequados permite a aplicação de 
ferramentas de trabalho capazes de  facilitar consideravelmente o processo 
de interpretação, como as de brilho e contraste, zoom, inversão de imagens, 
pseudocolorização, entre outras. É conveniente salientar que a carga infor
mativa das imagens digitais será a mesma que a das imagens analógicas ou 
convencionais. No entanto, os recursos digitais possibilitam maior precisão 
no processo de interpretação das imagens.

Para facilitar a realização do laudo radiográfico, o cirurgiãodentista 
que solicitou o exame deve repassar ao radiologista as informações clí
nicas necessárias.  Esses dados devem constar na ficha de solicitação do 
exame por imagem.

imagens 
radiográficas

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PARA 
UMA CORRETA INTERPRETAÇÃO DE 
RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS

1. “A região a ser interpretada deve  
aparecer totalmente na radiografia  
e na incidência que melhor reproduza  
a região radiografada.”

4. “Sempre que se inicia um tratamento 
odontológico, há necessidade de um 
levantamento completo dos arcos dentais 
e/ou das regiões edêntulas, se existentes, 
mesmo que não ocorra suspeita clínica.”

2. “A radiografi a a ser interpretada deve abranger 
não somente os limites de uma região suspeita, 
mas também mostrar o tecido ósseo normal que 
circunda esta região.”

3. “Para se interpretar uma radiografia há 
necessidade do conhecimento das estruturas 
anatômicas e de suas variações, bem como  
das entidades patológicas que devem provocar  
o aparecimento de imagens radiográ ficas.”

Fonte: Princípios de interpretação radiográfica in Radiologia Odontológica Freitas, A.; Rosa, J. E.; Souza, I. F.   

De acordo com o Código de 
Ética Odontológica, aprovado pela 
Resolução do CFO118/2012, do 
Conselho Federal de Odontologia, 
no Capítulo VII dos Documentos 
Odontológicos, Art. 18, parágrafo 
VI, constitui Infração de ética dei
xar de emitir laudo dos exames por 
imagens realizados em clínicas de 
radiologia. O parágrafo VII desse 
mesmo artigo considera como in
fração ética receitar, atestar, decla
rar ou emitir laudos, relatórios e 
pareceres técnicos de forma secre
ta ou ilegível, sem a devida iden
tificação, inclusive com o número 
de registro no Conselho Regional 
de Odontologia na sua jurisdição, 
bem como assinar em branco fo
lhas de receituários, atestados, lau
dos ou quaisquer outros documen
tos odontológicos.

Portanto, os laudos radiográfi
cos são obrigatórios e devem acom
panhar os exames por imagens que 
foram realizados nas clínicas de 
radiologia, devendo ser assinados e 
datados pelos profissionais especia
listas na área. 
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Cirurgiões-dentistas estão especialmente expostos 
ao desenvolvimento deste tipo de resposta ao estresse 
crônico ocupacional

T o burn out” é uma expressão em inglês que significa “queimar por 
completo”. Essa expressão dá nome a uma síndrome aplicada espe
cificamente ao ambiente laboral, que, em poucas palavras, define 

algo que deixou de funcionar por exaustão.
A síndrome de burnout é um problema que atinge principalmente 

profissionais de serviço, em especial aqueles que exercem atividades de 
cuidado com outros. Tratase de uma resposta de caráter depressivo ao 
estresse crônico ocupacional. É também conhecida como síndrome do 
esgotamento profissional e tem aumentado no Brasil e no mundo. Aco
mete geralmente profissionais “workaholics” e extremamente perfeccio
nistas. Cirurgiõesdentistas lidam diariamente com pacientes ansiosos, 
em situações tensas. Por isso, expõemse constantemente ao risco de en
frentar um burnout.

No Brasil, a síndrome atinge 30% dos profissionais, segundo pesquisas 
realizadas pela IsmaBR (International Stress Management Association no 
Brasil), que avaliou mil pessoas entre 2013 e 2014. Desses 30%, um grupo 
se afasta do trabalho para a realização de exames ou por licença médica. 
Outro grupo permanece no trabalho, mas apenas “de corpo presente”, com 
a mente desligada do seu contexto profissional e, obviamente, com rendi
mento baixíssimo.

O termo burnout foi primeiramente usado pelo psicanalista americano 
Herbert Freudenberger, em 1974, para descrever o problema que ele mesmo 
enfrentava junto com seus colegas: cansaço e arrasadora falta de energia. A 
partir de 1999, a síndrome foi considerada pelo Ministério da Saúde como 
um transtorno mental e do comportamento, relacionado ao ambiente de 
trabalho. Esse esgotamento, que leva ao colapso físico e mental, exige trata
mento imediato e envolve ajuda médica e psicológica. Apresenta sintomas 
variados: fortes dores de cabeça, distúrbios do sono, dores musculares, ton
turas, tremores, falta de ar, oscilações de humor, irritabilidade e agressivida
de, dificuldade de concentração, problemas digestivos, depressão, pessimis
mo e baixa autoestima, entre outros.

Além de enfrentar esses transtornos todos, o paciente acometido dessa 
síndrome pode ser vítima de hostilidade dos colegas, que logo passam a 
questionar a inanição do doente e sua falta de reação a tão elevado grau 
de debilidade.

O tratamento da síndrome de burnout envolve antidepressivos e psicote

é sinal de esgotamento físico e mental

rapia. A recomendação dos especia
listas é de que a pessoa repense suas 
rotinas para melhorar a qualidade de 
vida com a prática de atividade física 
regular, exercícios de relaxamento, 
alimentação saudável, manutenção 
de hobbies e contato maior com ami
gos e familiares.

Em síntese: a qualidade de vida 
é fundamental para prevenir a sín
drome de burnout. O Dr. Travis Bra
dberry, coautor do livro Inteligência 
Emocional, tem algumas dicas inte
ressantes para o profissional conse
guir superar a síndrome de burnout. 
A principal delas é não ficar conecta
do ao trabalho o tempo todo e pro
gramar o relaxamento. Além disso, 
devese prestar atenção aos sinais do 
corpo: dores difusas, por exemplo, 
são alertas significativos.

O autor aconselha também 
que o profissional planejese até 
mes mo para as horas de descan
so, providência que vai contribuir 
para que esse tempo realmente 
seja esperado e se concretize. Nes
se processo, ficar longe dos remé
dios para dormir equivale a evitar 
alterações nos processos cerebrais. 
No dia a dia, a recomendação é de 
pausas de 15 minutos a cada hora 
trabalhada. Cumpre não esquecer 
ainda que a convivência com a fa
mília e os amigos pode ser ótima 
aliada nessa batalha. 

“

Síndrome de Burnout
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QUER PRATICIDADE NA HORA 
DE EXPLICAR A ODONTOLOGIA?

CONSULTE OS FOLDERES 
DISPONÍVEIS NO SITE DO CROSP

PARA BAIXAR, ACESSE O MENU DE CÂMARAS TÉCNICAS E COMISSÕES 
NO SITE DO CROSP: WWW.CROSP.ORG.BR

DOPING

Os profissionais de saúde que se dedicam aos cuida-
dos a atletas devem ter conhecimento das regras que 
envolvem exames antidoping. Anualmente,  a WADA 
(World Anti Doping Agency) publica a relação de subs-
tância que tem uso  proibido pelos atletas. Com o ci-
rurgião-dentista não é diferente. Devemos conhecer 
os medicamentos que prescrevemos assim como seu 
processo metabólico.

Para acessar a lista:
www.wada-ama.org 
www.abcd.gov.br

Câmara Técnica de
Odontologia do Esporte

Odontologia do 
Esporte

Contato
www.crosp.org.br

odontologiaesporte@crosp.org.br
3549-5500

 Mau hálito tem tratamento 
e controle quando bem diag-
nosticado e acompanhado por 
um profissional qualificado.

Quem avisa amigo é!
O mau hálito é um problema im-
portante, pois:
•	Prejudica relacionamentos (afe-
tivos, profissionais e sociais)

•	Interfere na autoestima e causa 
prejuízos na qualidade de vida

Comissão de
Halitologia

Mau hálito
Você precisa estar bem informado

Contato
www.crosp.org.br

halitologia@crosp.org.br
3549-5500

A Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofa-
ciais é uma especialidade odontológica na 
qual o profissional é formado em um pro-
grama de pós-graduação, especialização/
residência, em ambiente hospitalar. É de 
extrema importância no atendimento das 
urgências/emergências hospitalares e ci-
rurgias ambulatoriais, no tratamento das 
doenças, lesões, anomalias congênitas e ad-
quiridas do sistema estomatognático, além 
das infecções, traumas faciais e deformida-
des de origem bucodentofaciais.

Esclarecimento à população

O cirurgião-dentista especialista em Cirur-
gia e Traumatologia Bucomaxilofaciais é o 
profissional habilitado responsável pelos 
tratamentos:
•	 deformidade dentofacial;
•	 cirurgia da articulação temporomandibular 
ATM;
•	 cirurgia reconstrutiva da face
•	 diagnóstico e tratamento de cistos e tu-
mores;
•	 infecções faciais;
•	 enxerto ósseo e implantes;
•	 cirurgia das glândulas salivares;
•	 diagnóstico do câncer de boca;
•	 cirurgia dentoalveolar (dentes retidos);
•	 cirurgia oral em ambiente hospitalar;
•	 trauma dentomaxilofacial;

Câmara Técnica de
Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofaciais

CTBMF
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais

Contato
www.crosp.org.br

ctbmf@crosp.org.br
3549-5500

Quais os principais procedimentos que 
o cirurgião-dentista realiza no paciente 
hospitalizado?
•	Redução	e	eliminação	de	focos	infecciosos;	
•	Condicionamento	bucal	na	oncologia	geral,																																																						
	 pré	e	pós	transplante	de	medula	óssea	e	de		
	 órgãos,	etc;
•	Laserterapia	-	mucosite	oral,	feridas,	etc;
•	Protocolos	de	higiene	bucal	em	UTIs	e		
	 enfermarias;		
•	Instalação	de	placas	protetoras;
•	Remoção	de	aparelhos	ortodônticos;
•	Assistência	odontológica	preventiva	e	
	 curativa	(extrações,	cirurgia	oral,		 	
	 periodontia,	dentística,	prótese,	etc);
•	Realização	de	biópsias;
•	Aplicação	de	toxina	botulínica	com	fim		
	 terapêutico.

Câmara Técnica de
Odontologia Hospitalar

Odontologia
Hospitalar

Contato
www.crosp.org.br

odontologiahospitalar@crosp.org.br
3549-5500

Técnico em Prótese Dentária – TPD

A profissão de Técnico em Prótese Den-
tária foi regulamentada pela Lei no. 
6.710, de 5 de novembro de 1979. O seu 
exercício é permitido exclusivamente 
ao profissional habilitado em curso de 
nível técnico e regularmente inscrito 
no Conselho Regional de Odontologia 
da jurisdição em que atua.

É o profissional competente a execu-
tar a parte laboratorial dos trabalhos 
odontológicos, atuando de forma au-
tônoma ou em sociedade com colegas 
ou cirurgião-dentista. Presta serviços 
indiretos aos pacientes, sendo essen-
cial para a equipe de saúde e para a 
Odontologia em geral. O Código de 
Ética Odontológica e as legislações vi-
gentes apresentam direitos e deveres 
ao TPD. Por isso, é fundamental co-
nhecer e participar do CRO, órgão de 
fiscalização e orientação profissional.

Auxiliar em Prótese Dentária – APD

Esse profissional da Odontologia somen-
te poderá exercer suas atividades sob a 
supervisão do TPD ou do cirurgião-den-
tista, sendo vedada a atuação na forma 
autônoma.

Informações
ao Técnico e Auxiliar em Prótese Dentária

Contato
www.crosp.org.br

tecnicosprotese@crosp.org.br
3549-5500
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Câmara Técnica de Técnicos em
Prótese Dentária

Fique informado:

O que é terapia floral?
Terapia floral é um método de tratamen-
to no qual são utilizadas essências florais, 
com o objetivo de harmonizar os senti-
mentos de medo, ansiedade, trauma, can-
saços, e outros, considerados fatores que 
causam desequilíbrio. Este desequilíbrio 
não apenas retarda a recuperação da saú-
de e a convalescença, como também cons-
titui a causa primeira da enfermidade.

O que são essências florais?
São soluções preparadas à base de água e 
flores, plantas silvestres, arbustos ou ár-
vores em geral, que restauram o equilíbrio 
emocional daqueles que as utilizam. Exis-
tem, atualmente, vários sistemas florais 
nacionais e internacionais. 

Como agem os florais?
Os florais agem buscando as causas mais 
profundas dos problemas físicos. 

Os sintomas bucais são direta ou indireta-
mente reflexos de problemas sistêmicos, 
emocionais ou circunstanciais que fazem 
parte da vida de qualquer pessoa. 

Câmara Técnica de
Terapia Floral

Terapia FloralContato
www.crosp.org.br

terapiafloral@crosp.org.br
3549-5500
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Informações adicionais
A dose de radiação de uma radiografia periapical 
varia de 0,001 a 0,008mSv; de uma radiografia pano-
râmica  de 0,026 a 0,030mSv; de uma telerradiografia  
de 0,02 a 0,03mSv; de uma tomografia odontológica 
volumétrica  de 0,034 a 0,652 mSv.; a dose de uma 
radiografia computadorizada de tórax é de 5,8 mSv.

Com o avanço da tecnologia, o desenvolvimento dos 
equipamentos para obtenção da melhor imagem e da 
menor dose de radiação tem sido uma constante preo-
cupação. A dose de radiação X é uma das grandes pre-
ocupações quer seja para o paciente, quer seja para o 
profissional, por isso os equipamentos de raios X são 
calibrados e vistoriados pela Vigilância Sanitária pe-
riodicamente. A dose máxima permissível para os pro-
fissionais que trabalham com radiação X é de 5 R*/ano 
ou 50mSv**/ano.

Devemos controlar as radiações X e ter a consciência 
de que existe uma técnica mais indicada que contribui 
para o benefício do paciente.

*R = Roentgen (unidade de exposição da radiação)

**mSv = miliSievert (avalia a extensão do efeito biológico 
em função do tipo de radiação)

Câmara Técnica de
Radiologia Odontológica 
e Imaginologia

RadiologiaContato
www.crosp.org.br

radiologia@crosp.org.br
3549-5500

Utilize sempre escovas adequadas
para seu tipo de prótese.

Nunca utilize próteses quebradas, trincadas 
ou mal adaptadas.

Nunca cole nem conserte você mesmo suas 
próteses.

O responsável por fazer as próteses e por 
consertá-las é o cirurgião-dentista.

História e recomendações

Sempre o ser humano procurou utilizar 
diversos tipos de técnicas e materiais - 
marfim, madeira, metal, porcelana, re-
sinas, entre outros - para substituir os 
dentes naturais perdidos. Por melhores 
que sejam, estes materiais não são como 
os dentes naturais. Assim, cuidar deles 
e manter a saúde da boca são as melho-
res opções para um sorriso bonito e uma 
mastigação eficiente. Cuide bem de seus 
dentes, mas se precisar de uma substi-
tuição protética, mantenha os mesmos 
cuidados com as suas próteses. A falta de 
cuidado com os dentes e próteses pode 
causar muitos problemas.

Câmara Técnica de
Prótese Dentária

Prótese Dentária
Cuidados, manutenção e higiene.

Contato
www.crosp.org.br

protesedentaria@crosp.org.br
3549-5500
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O que significa a Prótese 
Bucomaxilofacial?

É a especialidade odontológica res-
ponsável pela reabilitação de pacien-
tes com malformações congênitas, 
distúrbios de desenvolvimento e de-
formidades adquiridas, seja por trau-
mas ou patologias.

Qual a atuação do especialista?

O profissional especializado atua na:
Reabilitação protética:
•	Prótese ocular
•	Próteses nas perdas mandibulares
•	Próteses nas perdas maxilares
•	Próteses faciais

Confecção de dispositivos
•	Protéticos
•	Protetores
•	Complementares

Importância Social
Mesmo que haja uma conscientização social no reconhecimen-
to de malformações congênitas, de lesões pré-cancerosas, de 
acidentes domésticos, do trabalho e da violência urbana, ainda 
persiste um número significante de pessoas que necessitam 
ser reabilitadas pelo especialista em Prótese Bucomaxilofacial.

Câmara Técnica de
Prótese 
Bucomaxilofacial

Prótese 
Bucomaxilofacial

Contato
www.crosp.org.br
pbmf@crosp.org.br

3549-5500

Periodontite e doenças cardiovasculares
As doenças cardiovasculares (DCV) estão as-
sociadas a vários fatores de risco, dentre eles 
a doença periodontal. Estudos recentes mos-
traram que a infecção bacteriana relacionada 
com a periodontite gera o aumento da libera-
ção de mediadores inflamatórios, o que pode 
aumentar o risco de infarto do miocárdio.

A doença periodontal pode  favorecer a endo-
cardite infecciosa em indivíduos de risco, já 
que promove a entrada de bactérias no sangue 
diariamente, através do sangramento gengi-
val. O tratamento periodontal reduz o risco de 
endocardite nos indivíduos suscetíveis. 

A doença periodontal também foi apontada 
como indicador de risco para o aumento de 
LDL (colesterol ruim).

Além disso, foram observadas bactérias comu-
mente encontradas na periodontite em atero-
ma (placas de gorduras e tecido fibroso que se 
formam nas paredes dos vasos sanguíneos).

O tratamento periodontal pode reduzir o risco 
de doenças cardiovasculares.

       A prevenção é o segredo para manuten-
ção da saúde. Escove seus dentes e use o fio 
dental diariamente. Fique atento ao sangramen-
to gengival e visite seu cirurgião-dentista para 
consultas preventivas no mínimo duas vezes ao 
ano. Sua saúde começa pela boca. Câmara Técnica de

Periodontia

PeriodontiaContato
www.crosp.org.br

periodontia@crosp.org.br
3549-5500
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O que é Ozonioterapia?

A Ozonioterapia é uma técnica que 
utiliza uma mistura gasosa de Ozô-
nio e Oxigênio como agente tera-
pêutico em um grande número de 
patologias e em diversas especia-
lidades odontológicas, em função 
do seu efeito local. É uma terapia 
natural, com poucas contraindica-
ções e efeitos secundários mínimos, 
quando indicada e realizada pelo 
cirurgião-dentista com formação 
adequada. Em 2015, o Conselho Fe-
deral de Odontologia publicou a Re-
solução 166/2015, que reconheceu a 
prática da Ozonioterapia pelo cirur-
gião-dentista. Este deve frequentar 
um curso de habilitação que o tor-
nará apto a empregar o ozônio como 
agente terapêutico em diversas es-
pecialidades odontológicas.

Comissão de
Ozonioterapia

Ozonioterapia Contato
www.crosp.org.br

ozonioterapia@crosp.org.br
3549-5500

O que é tratamento 
ortodôntico?

É um tratamento que tem como 
objetivo corrigir o mau posicio-
namento dentário e/ou estrutu-
ras ósseas, trazendo um perfeito 
equilíbrio dento-facial ao pa-
ciente. A escolha do aparelho a 
ser utilizado (fixo ou removível), 
depende do tipo de problema a 
ser corrigido.

Por que procurar um 
especialista?

O especialista é o profissional 
capacitado a executar o trata-
mento de forma segura.

O sucesso do tratamento 
ortodôntico depende somente 
do ortodontista?

Não, depende da perfeita inte-
gração entre: profissional, pa-
ciente e responsável.

Câmara Técnica de
Ortodontia

OrtodontiaContato
www.crosp.org.br

ortodontia@crosp.org.br
3549-5500

Os 10 mandamentos dos cuidados que 
os pacientes com necessidades especiais 
necessitam

1. De acompanhamento odontológico contínuo e 
individualizado.

2. Muitos quadros sistêmicos podem ser agravados 
por problemas bucais.

3. A maioria destes pacientes não apresenta plena 
capacidade de realizar seus cuidados bucais necessi-
tando da ajuda de demais pessoas.

4. A participação de familiares ou responsáveis nes-
tes cuidados é fundamental para o sucesso do trata-
mento odontológico e para promoção da saúde bucal 
do paciente.

5. A família e ou o cuidador necessitam de orientações 
do cirurgião-dentista quanto aos cuidados gerais e orais.

6. De acordo com as necessidades do paciente, o aten-
dimento odontológico poderá ser realizado em ambu-
latório, em domicílio ou em ambiente hospitalar.

7. O atendimento ambulatorial deve ser sempre re-
alizado em conjunto com a família e por profissional 
capacitado. Estas pessoas têm uma necessidade au-
mentada para o cuidado preventivo odontológico na 
prevenção de cárie e das doenças periodontais.

8. Todo tratamento odontológico é considerado como 
parte de um programa permanente de saúde bucal. 
Dentro desse programa, as medidas preventivas e as 
restauradoras devem estar perfeitamente integradas.

9. A Odontologia é a mesma para todas as pessoas, o 
que muda é a necessidade especial que cada um pre-
cisa para que esse atendimento aconteça.

10. Procure um cirurgião-dentista especialista em 
Odontologia para pacientes com necessidades espe-
ciais para orientá-lo em relação ao seu caso especi-
ficamente, pois a missão desse profissional é promo-
ver saúde e oferecer melhorias na qualidade de vida.

Câmara Técnica de
Pacientes com 
Necessidades Especiais

Pacientes com 
Necessidades Especiais

Contato
www.crosp.org.br
pne@crosp.org.br

3549-5500
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ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS 
MAXILARES

Especialidade da Odontologia que 
trata as má oclusões e os distúrbios 
crânio mandibulares, por meio de 
diversos recursos terapêuticos que 
visam o equilíbrio morfo-funcional 
do Sistema Estomatognático. As-
socia o equilíbrio ósseo, muscular 
e oclusal ao bom desempenho das 
funções de mastigação, deglutição, 
respiração e fonoarticulação. A fun-
ção faz a forma e a forma permite a 
realização da função.

 Se você ronca, pode ter apneia. Melhore 
sua vida! Os aparelhos de Ortopedia Funcional 
dos Maxilares podem auxiliar no tratamento.

Câmara Técnica de
Ortopedia Funcional 
dos Maxilares

Ortopedia Funcional 
dos Maxilares

Contato
www.crosp.org.br

ortopedia@crosp.org.br
3549-5500
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VOCÊ SABIA?

Higiene bucal
Deve ser realizada pelos pais e/ou responsáveis, a 
partir da erupção dos primeiros dentes, utilizando 
creme dental fluoretado com no mínimo 1000 ppm 
de flúor duas vezes ao dia. A quantidade de creme 
dental deve ser semelhante a de um grão de arroz até 
os 3 anos de idade e de um grão de ervilha a partir de 
então.  A supervisão da escovação deve ser realizada 
por um adulto até a fase da adolescência.

Doação de dentes humanos  
Dentes decíduos (ou de leite) e permanentes podem 
ser doados para Bancos e Biobancos de dentes hu-
manos de Universidades, onde serão utilizados em 
pesquisa e ensino. DENTES SÃO ÓRGÃOS: DOE!

Células tronco de origem dental 
A polpa dentária do dente decíduo possui células 
tronco de origem mesenquimais que no futuro po-
derão ser utilizadas para tratamentos de diversas 
doenças, mesmo as de origem não dentais.

Cronologia de erupção 
Os primeiros dentes decíduos erupcionam por volta 
dos 6 meses de idade e os primeiros dentes perma-
nentes, por volta dos 6 anos. Os primeiros molares 
permanentes erupcionam atrás do último molar de-
cíduo e não substituem nenhum dente decíduo, me-
recendo atenção especial durante a higiene bucal. 

Terapêutica pulpar / Tratamento de canal
Os dentes de leite são semelhantes aos dentes per-
manentes e necessitam dos mesmos cuidados. A 
cárie pode atingir a polpa dental, sendo necessário 
realizar tratamento de canal. O dente decíduo deve 
permanecer na boca, mantendo espaço para o dente 
permanente e cumprindo suas funções mastigató-
ria, fonética  e estética.

Câmara Técnica de
Odontopediatria

OdontopediatriaContato
www.crosp.org.br

odontopediatria@crosp.org.br
3549-5500
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Conheça melhor a Odontologia 
Legal e conte com um Especialista 
sempre que precisar!

A Odontologia Legal aplica conheci-
mentos odontológicos em situações 
incomuns à primeira vista, mas que 
são muito importantes para a socie-
dade.

O cirurgião–dentista especialista é 
chamado Odontolegista.

O Odontolegista trabalha em uni-
versidades, convênios odontológi-
cos, institutos médico-legais, escri-
tórios de consultoria odontológica, 
ou ainda como autônomo.

A Odontologia Legal abrange a iden-
tificação humana, perícias em foro 
cível, trabalhista, administrativo e 
criminal, prestando esclarecimentos 
importantes à sociedade.

Câmara Técnica de
Odontologia Legal

Odontologia LegalContato
www.crosp.org.br

odontologialegal@crosp.org.br
3549-5500
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A lei 11889/2008 regulamenta o 
exercício profissional do TSB e ASB 
e contempla a mudança da nomen-
clatura para Técnico em Saúde Bucal 
– TSB e Auxiliar de Saúde Bucal. Para 
que o exercício profissional do auxi-
liar em saúde bucal - ASB e do técni-
co em saúde bucal - TSB ocorra, estes 
deverão estar inscritos no Conselho 
Regional de Odontologia, havendo 
assim a garantia de respaldo legal 
para a prática de suas atribuições.

Câmara Técnica de
Técnico e Auxiliar 
em Saúde Bucal

TSB e ASB
Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal

Contato
www.crosp.org.br

camaratecnicatsbasb@crosp.org.br
3549-5500

Algumas orientações:

Quando se fala em doenças relacionadas ao 
trabalho - DRT, refere-se a alterações e pa-
tologias que surgem em razão da atividade 
laboral. O Ministério da Saúde reconhece 4 
doenças odontológicas relacionadas ao tra-
balho, entre elas: 
•	Erosão dentária (CID-03.20)
•	Alterações pós-eruptivas de cor dos tecidos 
duros dentários (CID-K03.7)
•	Gengivite crônica (CID K05.1)
•	Estomatite ulcerativa crônica (CID K12.1)

Cabe salientar que ainda faltam mais estu-
dos científicos para relacionar outras doen-
ças odontológicas relacionadas ao trabalho, 
principalmente as doenças da “modernida-
de” como, por exemplo, os DTM - Disfun-
ções Têmporomandibulares.

Câmara Técnica de
Odontologia do Trabalho

Odontologia do TrabalhoContato
www.crosp.org.br

odontologiatrabalho@crosp.org.br
3549-5500
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Contato
www.crosp.org.br

odontogeriatria@crosp.org.br
3549-5500

Câmara Técnica de
Odontogeriatria

Odontogeriatria
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Para o envelhecimento bucal 
saudável, questione...

Sinto alguma dor? Estou masti-
gando bem? Sinto prazer em co-
mer? As pessoas entendem o que 
eu falo? Tenho algum dente amo-
lecido ou com sangramento? Apa-
receu alguma mancha ou lesão 
em minha boca? Estou feliz com o 
meu sorriso e aparência?

Como os problemas bucais 
podem afetar a saúde bucal?

Uma boca saudável ajuda a evitar 
muitas doenças sistêmicas:

•	Saburra Lingual: pode ser um fator 
de risco para gastrite bacteriana.

•	Doença Periodontal: aumenta a pos-
sibilidade de o paciente ter pneumo-
nias, endocardites bacterianas, do-
enças arteriais coronarianas, que por 
sua vez podem levar a um acidente 
vascular cerebral (AVC), além de in-
terferir sobre o controle do diabetes.

•	Ausências dentárias, apertamento 
e bruxismo podem influenciar o seu 
sono, mastigação e fala.

Implantes dentais

Os implantes dentais fazem parte 
da rotina dos tratamentos odon-
tológicos. Saiba um pouco mais 
sobre essa moderna tecnologia.

Câmara Técnica de
Implantodontia

ImplantodontiaContato
www.crosp.org.br

implantodontia@crosp.org.br
3549-5500

Co
py

rig
ht

: A
gê

nc
ia

 Ta
le

s R
oc

ha

6. O medicamento homeopático tem 
alguma regulamentação específica?

O preparo dos medicamentos home-
opáticos é de responsabilidade do 
farmacêutico especialista em homeo-
patia, seguindo normas técnicas espe-
cíficas para o seu preparo. O medica-
mento está regulamentado em todo o 
país, através da Farmacopéia Homeo-
pática Brasileira - Anvisa, garantindo 
a qualidade, sem risco de reações ad-
versas e de efeitos colaterais, em com-
paração aos medicamentos convencio-
nais, quando utilizados com critério e 
conhecimento pelo profissional cirur-
gião-dentista homeopata.

Câmara Técnica de
Homeopatia

HomeopatiaContato
www.crosp.org.br

homeopatia@crosp.org.br
3549-5500

A Homeopatia proporciona maior en-
tendimento entre profissionais, ganho 
de saúde ao paciente e satisfação àquele 
que a pratica.
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A hipnose pode ser utilizada na 
Odontologia em situações como:
•	Acalmar	pacientes	com	espasmos	musculares
•	Aceleração	da	cicatrização
•	Analgesia,	anestesia
•	Apagar	os	ruídos	do	motorzinho	odontológico
•	Atendimento	de	pacientes	alérgicos
•	Atendimento	de	pacientes	com	necessidades	
especiais
•	Atendimento	de	pacientes	queimados
•	Controle	da	ânsia	de	vômito	nas	moldagens	
da	cavidade	oral
•	Controle	da	ansiedade	e	medo
•	Controle	da	dor
•	Controle	da	hemorragia
•	Controle	da	salivação
•	Controle	do	bruxismo
•	Orientação	da	higiene	bucal
•	Potencializar	as	medicações	prescritas:	anal-
gésicos,	antibióticos,	antiinflamatórios,etc.

•	Preparação	pré	e	pós	operatória

Câmara Técnica de
Hipnose

HIPNOSE
NA ODONTOLOGIA

Contato
www.crosp.org.br

hipnose@crosp.org.br
3549-5500

TESTE SEUS CONHECIMENTOS SOBRE 
DOENÇAS ESTOMATOLÓGICAS.
Quais são as doenças representadas nessas figuras?

(respostas no fim desta página)

Re
sp

os
ta

s: 
1.

A;
 2

.A
; 3

.B
; 4

.B
; 5

.C
; 6

.C

 Existem diversas doenças que podem se 
manifestar na cavidade bucal, procure um es-
pecialista que possa identificá-las corretamen-
te e promover o tratamento adequado! Câmara Técnica de

Estomatologia

EstomatologiaContato
www.crosp.org.br

estomatologia@crosp.org.br
3549-5500
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A. Granuloma piogênico
B. Abscesso periodontal
C. Carcinoma epidermóide

A. Hiperplasia fibrosa inflamatória
B. Linfoma
C. Paracoccidioidomicose

A. Líquen plano
B. Leucoplasia
C. Candidose pseudomembranosa

A. Hiperplasia fibrosa inflamatória
B. Mucocele
C. Fibroma cemento ossificante periférico

A. Queilite
B. Herpes
C. Afta

A. Ulceração por trauma protético
B. Carcinoma epidermóide intraósseo
C. Osteonecrose

1

2

4

6

3

5

O dente com canal tratado 
permanece em função sem 
problemas?
Sim, desde que bem cuidado, pois 
ele pode cariar novamente sem ne-
nhum sinal de dor, já que o nervo 
foi removido.

•	A restauração deve proteger o dente 
de fraturas;
•	A doença periodontal, também pode 
atingí-lo como a qualquer outro dente;  
•	A escovação diária e a visita regular ao 
cirurgião-dentista vai ajudá-lo a man-
ter seus dentes sadios por mais tempo.

Câmara Técnica de
Endodontia

EndodontiaContato
www.crosp.org.br

endodontia@crosp.org.br
3549-5500
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Qual profissional deve procurar?
‘Disfunção Temporomandibular e Dor Oro-
facial’ é uma especialidade da Odontologia 
e portanto, o cirurgião-dentista contribui e 
participa ativamente na avaliação de queixas 
de dor facial, dor de cabeça ou dor no pescoço. 
Dependendo da origem do problema, o trata-
mento pode ser de responsabilidade exclusiva 
do cirurgião-dentista ou multiprofissional.

Como são feitos os tratamentos?
Os tratamentos variam de acordo como o tipo 
de dor orofacial e sua complexidade. Nas do-
res crônicas o tratamento pode ser prolon-
gado, havendo necessidade de acompanhar 
o paciente. Assim, a abordagem pode ser uni 
ou multidisciplinar. Eis alguns exemplos de 
opções terapêuticas: mudanças de hábitos; 
placas miorrelaxantes, que são aparelhos de 
uso bucal; métodos de terapia física (calor, ul-
trassom, tens, laser, agulhamento seco, etc.); 
acupuntura; medicamentos; cirurgia  e infil-
trações de fármacos  em casos específicos.

Nos pacientes com dor crônica também não 
é incomum a presença de alterações psico-
lógicas ou psiquiátricas associadas. Estas 
podem exigir tratamento especializado. O 
mesmo ocorre em relação a distúrbios do 
sono, como ronco e apneia. Quando, além de 
DTM o paciente apresentar outras dores na 
região cabeça e pescoço, como enxaqueca ou 
cefaleia tipo-tensão, cervicalgias, todas elas 
devem ser adequadamente diagnósticadas e 
tratadas para o controle total da dor. Câmara Técnica de

Disfunção Temporomandibular 
e Dor Orofacial

Disfunção Temporomandibular 
e Dor Orofacial

Contato
www.crosp.org.br
dtm@crosp.org.br

3549-5500

7. Lesões cervicais não cariosas
As lesões dentárias não cariosas são caracte-
rizadas pela perda de estrutura dental sem o 
envolvimento de processo carioso, podendo 
ser classificadas em lesões de erosão, abrasão e 
abfração de acordo com os agentes etiológicos 
presentes. Portanto, as lesões podem ocorrer 
como resultado da interação de diversos fa-
tores, como acidez da alimentação, das forças 
oclusais complexas, pelos hábitos da escova-
ção, da anatomia e constituição próprias da 
região cervical, além dos fatores dentários in-
trínsecos particulares de cada paciente.

8. Laminados (facetas laminadas)
O laminado é uma restauração que envolve 
apenas a face vestibular (frontal) dos dentes. 
Esse tipo de restauração pode ser executada 
com resina composta (diretamente na boca 
do cliente), com resina elaborada laborato-
rialmente ou, ainda, com porcelana, que traz 
as vantagens estéticas e de estabilidade de 
cor, também executadas no laboratório, ou 
seja, fora da boca.

Câmara Técnica de
Dentística

DentísticaContato
www.crosp.org.br

dentistica@crosp.org.br
3549-5500
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Autoexame da boca
Todas as regiões da boca devem ser examinadas:

Procure um espelho em um local bem ilumi-
nado e verifique:
1. Lábios
2. Língua (principalmente as bordas)
3. Assoalho (região embaixo da língua)
4. Gengivas e mucosa jugal (bochecha)
5. Palato (céu da boca)
6. Tonsila ou amígdala

Câncer bucal
Prevenção e Diagnóstico deContato

www.crosp.org.br
3549-5500

1 3
6

2 4

52
6

O que é Acupuntura?

A Acupuntura é uma técnica 
milenar que faz parte de um 
complexo chamado Medicina 
Tradicional Chinesa (que inclui 
ainda massagens, exercícios fí-
sicos, dietética, uso de fitotera-
pia e de um artefato chamado 
moxa). Possui ótima aplicação 
na odontologia e, não há muito 
tempo, foi descoberta pelos ci-
rurgiões-dentistas brasileiros.

Câmara Técnica de
Acupuntura

AcupunturaContato
www.crosp.org.br

acupuntura@crosp.org.br
3549-5500
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ZELANDO 

PELA ÉTICA E 

FISCALIZANDO 

O EXERCÍCIO DA 

ODONTOLOGIA.




