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O

compromisso do CROSP com a ética odontológica e a fiscalização
do exercício profissional são atribuições fundamentais que movem
o Conselho em todas as suas ações, voltadas para a valorização do
profissional da Odontologia. Dessa maneira, nossos veículos de comunicação
trazem temas fundamentais para a atuação em conformidade com os princípios que norteiam a categoria.
Tendo em mente a importância primordial do conhecimento do Código
de Ética Odontológica para o desempenho correto da profissão, a Revista do
CROSP apresenta matéria com esclarecimentos acerca de direitos e deveres do
cirurgião-dentista, conforme descritos no documento. A primeira versão do
Código de Ética data de 1971 – o texto foi atualizado em 2012, encarando o
desafio de se manter atual frente aos avanços incorporados aos procedimentos
e às técnicas odontológicas.
Com o intuito de promover práticas sustentáveis nos locais de trabalho, esta
edição mostra que a redução dos impactos ao meio ambiente deve ser encarada com seriedade. A adoção de medidas que tenham em vista questões ambientais também é importante do ponto de vista econômico – o uso racional
de recursos naturais, itens de escritório e materiais odontológicos resulta em
ganhos reais para as empresas.
Aproveitando o clima de preparação e planejamento que permeia o
início do ano, a Revista apresenta algumas tendências para a Odontologia
em 2019, destacando novidades em termos de produtos e técnicas. Nossa
curadoria de conteúdo também apresenta, entre outros temas, matéria sobre
os limites éticos do uso do aplicativo WhatsApp, praticamente onipresente

nos telefones celulares. Além disso,
as cirurgiãs-dentistas grávidas en
contrarão, nas próximas páginas,
um importante levantamento das
questões que envolvem o trabalho
e o período de licença-maternidade,
com orientações sobre como deve
ser a preparação para esse momento
tão importante da vida.
Não deixe de conferir os conteúdos
das Câmaras Técnicas e Comissões
do CROSP, que trazem discussões
atualizadas acerca de questões
técnico-científicas essenciais para o
desenvolvimento da Odontologia.
Boa leitura!
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Os desafios da
Documento que rege a atuação
em Odontologia traz pontos
importantes, que devem ser
de conhecimento de todos os
profissionais da saúde bucal;
a propaganda irregular é a
principal preocupação atual

de publicidade irregular, de acordo com dados do setor. A divulgação de preços,
formas de pagamento, exposição de trabalhos odontológicos - incluindo fotos
de antes e depois - panfletagem, anúncio de gratuidade e de especialidades
não reconhecidas pelo CFO são as ocorrências mais comuns. Divulgação
de especialistas que não possuem registro junto ao Conselho Regional
de Odontologia de sua jurisdição e de procedimentos fora do âmbito da
Odontologia também compõem a maior parte das notificações.

Ética

Pela boa conduta
O Código de Ética Odontológica permite a publicidade, mas há regras a serem seguidas – entre as práticas obrigatórias, estão: a divulgação do nome do
profissional, o número de inscrição no CROSP, a identificação do responsável
técnico da clínica odontológica, o número de inscrição da clínica no CROSP,
o título de “Clínico Geral” para os profissionais que não são especialistas registrados. Também é permitido divulgar procedimentos, artigos explicando a

importância de uma avaliação e de
um acompanhamento preventivo,
bem como a relevância de outros
procedimentos odontológicos previstos na literatura.
Além da publicidade irregular, outros quatro pontos críticos descritos
pelo Código de Ética compõem quase a totalidade das infrações: abandono de paciente; falta de esclarecimentos adequados sobre propósitos,
riscos, custos e alternativas do tratamento; deixar de zelar pela saúde do
paciente; e ausência de inscrição da
clínica odontológica.

AS QUATRO OCORRÊNCIAS MAIS GRAVES PREVISTAS
PELO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

1. Abandono de paciente

U

m bom começo é a metade do caminho”, dizia o filósofo grego Aristóteles no século IV antes de Cristo. O pensador foi um dos criadores
do conceito de Ética: a ideia de que o modo de ser, de existir e de se
relacionar com a sociedade deve ser moldado por códigos comuns. Mais de 2.000
anos depois, a ética continua sendo um ponto de atenção em nossa vivência pessoal e profissional.
Em 2012, o Conselho Federal de Odontologia publicou uma atualização de
seu Código de Ética, cuja primeira versão data de 1971. Desde então, muita coisa
mudou, e o trabalho do Conselho Regional segue no sentido de garantir a boa
prática da profissão.
Atualmente, um dos maiores desafios do Conselho é regular a propaganda
por meio da orientação e prevenção. Entre 70% e 80% dos expedientes
encaminhados pelo setor de Fiscalização ao setor de Ética tratam da veiculação
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No exercício de sua profissão, o cirurgiãodentista tem o direito de renunciar o tratamento
quando surgirem situações que, a critério do
profissional, possam prejudicar o pleno desempenho
da Odontologia ou o bom relacionamento entre as
partes. Nesses casos, o profissional deve informar ao
paciente ou ao seu responsável legal da necessidade
da continuidade do tratamento, bem como conciliar
os honorários pelos serviços prestados e prestar
informações necessárias ao colega que lhe suceder,
garantindo ao paciente o acesso ao seu prontuário.
Todavia, há situações em que o colega interrompe
o tratamento sem qualquer justificativa ou,
ainda, muda de endereço sem comunicação.
Isso configura a hipótese de abandono de
paciente, que, a depender da gravidade do caso
e ocorrendo reincidência, poderá levar o profissional
às punições disciplinares – de advertência
confidencial (aviso reservado) até a cassação
do seu exercício profissional.

de esclarecer adequadamente
2. Deixar
propósitos, riscos, custos
e alternativas do tratamento
O cirurgião-dentista tem o dever de garantir a
autonomia de seu paciente e, para isso, deve
oferecer todas as informações necessárias para que
o mesmo compreenda a necessidade do tratamento
odontológico, as alternativas eventualmente
existentes, os custos de cada procedimento sugerido
e os riscos inerentes ao tratamento ou à ausência
dele. Destaca-se aqui que o paciente possui o direito
de escolher não ser tratado. Contudo, deve ser
cientificado de que a ausência de acompanhamento

e de tratamento preventivo ou curativo poderá lhe gerar
danos à saúde bucal e à saúde geral. É essencial que
o profissional invista na elaboração de um prontuário
bem completo: anamnese assinada; diagnóstico;
planejamento terapêutico no qual conste a opção
escolhida pelo paciente, com sua manifestação expressa
(por escrito); planejamento de custos; ficha de evolução
clínica contendo a descrição dos procedimentos
realizados em cada consulta, com visto do paciente;
e quaisquer outros documentos capazes de atestar a
relação de confiança e respeito firmada entre as partes,
além de comprovarem o consentimento livre
e esclarecido do paciente.

3. Deixar de zelar pela saúde do paciente

Cabe ao profissional propor ao seu paciente um
planejamento de tratamento que seja indicado ao caso,
observando as condições clínicas bucais e de saúde
geral do indivíduo, além de demais particularidades
do caso clínico, deixando de propor tratamento
desnecessário ou que não seja indicado ao paciente.

de inscrição da clínica
4. Falta
odontológica

Assim como a pessoa física, a pessoa jurídica também
deve responder por seus atos. Dessa forma, para fins
de atribuição de responsabilidade, seja no âmbito
ético, civil ou dos direitos do consumidor, a clínica
odontológica deverá estar inscrita no Conselho Regional
de Odontologia de sua jurisdição. É obrigatório que a
empresa esteja adimplente com os pagamentos devidos
ao órgão, sendo regularmente identificada e fiscalizada
em relação ao bom desempenho das suas funções,
principalmente a de zelar pela saúde dos pacientes
e de prestigiar a classe odontológica.
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estes, estão: não ser discriminado; receber esclarecimentos sobre riscos,
alternativas, propósitos e custos do tratamento; não ser abandonado no
decorrer do tratamento odontológico; não deixar de ser atendido em caso de
urgência, caso não tenha outro colega para atender, não criar expectativas que
não possam ser cumpridas, etc.

Qual a diferença entre a recomendação destas
duas seções do artigo 9º: VIII - resguardar
o sigilo profissional e XV - resguardar sempre
a privacidade do paciente?

R.: O resguardo do sigilo profissional diz respeito ao segredo das informações
relativas ao tratamento do paciente, como prontuário, que abrange a ficha clínica, ficha de anamnese etc.
Por outro lado, o resguardo da privacidade do paciente está relacionado à
proteção do foro íntimo do paciente; por exemplo, segredos compartilhados
com o profissional que de certa forma tenham relação com o tratamento. São
exemplos: procedimentos com finalidade estética para participar de evento do
qual a família discorda, origem do seu problema de saúde que se revelado a
terceiro pode comprometer a sua imagem, entre outras situações.

PUBLICIDADE IRREGULAR
São vedados:
• Divulgação de preços ou formas de pagamento;
• Exposição de trabalhos odontológicos;
• Panfletagem e anúncio de gratuidade;
• Anúncio de especialidades não reconhecidas pelo CFO;
• Anúncio de procedimentos fora do âmbito da Odontologia, entre
outros, a fim de não incorrer em mercantilização da Odontologia
e em concorrência desleal;
• Anúncio de especialistas que não possuam tal especialidade registrada
junto ao Conselho Regional de Odontologia de sua jurisdição.

CONFIRA ENTREVISTA COM A COMISSÃO DE ÉTICA
DO CROSP SOBRE TEMAS IMPORTANTES PARA
A PRÁTICA PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA

Com que frequência o Código de Ética é revisto?

R.: A revisão do Código de Ética Odontológica é efetuada conforme a
necessidade e os anseios da classe odontológica, dado o dinamismo das relações
sociais e empresariais e o avanço da Odontologia. Havendo a necessidade de
alteração, a iniciativa pode partir tanto do Conselho Federal de Odontologia,
mediante convocação dos Conselhos Regionais de Odontologia ou dos próprios
Conselhos Regionais, mediante manifestação expressa conjunta ao Conselho
Federal, sempre com a realização de uma Assembleia para proposta, discussão e
alteração, com votação de cada Conselho Regional e mesa presidida pelo CFO.

O que caracteriza um “comportamento digno”
segundo o Código de Ética?

R.: Exercer a profissão mantendo comportamento digno significa que o
profissional deve ser merecedor da confiança do paciente, devido ao respeito
e ao zelo por sua saúde; é a necessidade de respeitar os direitos fundamentais
do paciente, haja visto ser ele também digno e merecedor de ser tratado
conforme os ditames do artigo 11 do Código de Ética Odontológica. Entre
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Imagem: Shutterstock

VEJA COMO ATUAR EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS

A harmonia
na classe é a
necessidade de se
manter o respeito
e a lealdade entre
os profissionais que
integram a categoria
odontológica, de
modo que eventuais
divergências na
literatura sejam
respeitadas

O que caracteriza a recomendação de
“propugnar pela harmonia na classe”?

R.: A harmonia na classe é a necessidade de se manter o respeito e a lealdade
entre os profissionais que integram a categoria odontológica, de modo que
eventuais divergências na literatura sejam respeitadas. Devem ser evitadas
críticas ofensivas aos colegas de classe, privilegiando-se comentários
construtivos e voltados à principal finalidade da Odontologia: zelar pela saúde
e pelo bem-estar do ser humano.

No artigo 11º, consta a seção “III - exagerar em
diagnóstico, prognóstico ou terapêutica”. O que
caracteriza um “exagero” em um diagnóstico?

R.: Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica consiste em relatar
uma situação de fato e da literatura odontológica além do que constatado pelo
profissional, de modo a não retratar o real quadro clínico do paciente, seja por
motivação mercantilista ou por qualquer outro motivo, em expressa violação
ao princípio da informação ao paciente, conforme determina o Código de
Defesa do Consumidor.

O que o CROSP tem feito para reduzir ou
alertar sobre as infrações éticas mais comuns?

R.: O CROSP possui diversas iniciativas, entre elas, o setor de orientação
institucional, profissional e público. Também são disponibilizados tutoriais
em vídeos do ‘CROSP Orienta’, para que o profissional da Odontologia seja
devidamente orientado sobre seus direitos e deveres. Há, ainda, os guias práticos
de conduta, que tratam de assuntos como confecção de prontuário, atendimento
ao paciente, publicidade e receituários. Outra iniciativa do Conselho é o Projeto
Integração, uma parceria do CROSP com profissionais que esclarece dúvidas
e apresenta os mais variados assuntos de interesse da classe odontológica.
Destacam-se também o Fale Conosco, as revistas e jornais do CROSP e o site
oficial com os assuntos relevantes, clippings e informativos.

Guias Práticos
Use seu tablet ou smartphone
para ler o código abaixo e confira
os conteúdos disponibilizados
pela área de Ética do CROSP.
www.crosp.org.br/etica_guias
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Com a

sustentabilidade
,
seu consultório só tem a ganhar
Além de evitar impactos negativos ao meio
ambiente, práticas sustentáveis no local
de trabalho geram economia importante

C
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ça de comportamento. Enxergar os benefícios que serão gerados é um fator que
impulsiona uma nova atitude – se o profissional economizar luz, água, reutilizar
materiais não descartáveis, economizará recursos financeiros; os equipamentos terão uma vida mais longa. Em suma, as vantagens serão refletidas no próprio bolso.
O mercado atual oferece equipamentos odontológicos muitos eficientes, como as
bombas de vácuo que utilizam tecnologia isenta de água. Os equipamentos tradicionais utilizam a pressão da água corrente para produzir o turbilhão hidrodinâmico e
gerar o vácuo, consumindo até 200 litros por hora de uso contínuo. A economia de
água gerada pela utilização de equipamentos mais sustentáveis, portanto, é evidente.
Compressores e autoclaves mal dimensionados para o porte e rotinas de atendimento da clínica consomem muito mais energia do que o necessário e encarecem a
conta de luz. O investimento inicial para a aquisição de aparelhos mais eficientes é
maior do que para a compra de aparelhos defasados neste quesito, mas a economia
vem a longo prazo. As vantagens vêm na forma de menor uso de recursos naturais,
como água, menor manutenção e maior tempo de vida útil.
A sustentabilidade deve ser entendida como um modo de pensar e de agir, deve
fazer parte da cultura não só do ambiente de trabalho, mas da vida. O pensamento
sustentável impacta positivamente – ao gerar valor para o consultório, deixa de ser
uma prática e passa a ser uma estratégia.

Convenção de Minamata: passo

Imagens: Shutterstock

oloque na ponta do lápis: gastos com energia, material odontológico,
água, manutenção dos aparelhos, itens de escritório. Imagine-se reduzindo todas essas contas com uma única, mas potente atitude: a prática
da sustentabilidade, que não está relacionada somente à redução dos impactos
ao meio ambiente – vai além e pode ser um modo de reorganizar o ambiente de
trabalho e melhorar o bem-estar de profissionais e pacientes.
A sustentabilidade não deve ser entendida só como preservação do meio ambi
ente – representa a intersecção de três pilares: social, econômico e ambiental. Diz
respeito à vida humana, ao consumo responsável, à preservação dos recursos naturais. Apesar de muito difundida, ainda gera dúvidas que acabam dificultando
sua prática, já que grande parte das pessoas não entende como pode ser benéfica
até em termos econômicos.
Segundo o Relatório de Inteligência
e Sustentabilidade do Sebrae, 48% das
Apesar de muito difundida, a sustentabilidade
empresas em todo o mundo já modiainda gera dúvidas que acabam dificultando
ficaram seus modelos de negócio em
a sua prática, já que grande parte das pessoas
função de ações sustentáveis; 75,2%
não entende como ela pode ser benéfica
dos pequenos negócios acreditam
que deveriam atribuir alta importância ao tema. Mas, entre eles, só 12%
afirmam conhecer em profundidade os ganhos gerados pela sustentabilidade.
tão da rede pública. A mensagem primordial dá conta de que é necessário
Sabendo investir
repensar, reduzir, reutilizar e reciclar;
O primeiro pensamento que costuma vir à cabeça é que sustentabilidade vai cusem suma, deve-se ter a consciência de
tar caro para o consultório, mas é importante entender que há custos bons e ruins.
que não há outro caminho a não ser
Os bons são entendidos como investimentos, constroem valor e economia a longo
consumir menos e de forma mais resprazo para a empresa, para o profissional e para o cliente. Já os custos ruins, reponsável. Nesse aspecto, a comunicalacionados a desperdícios e má gestão, precisam ser eliminados. Nesse sentido, é
ção tem um papel muito relevante no
fundamental examinar com cuidado cada um dos processos do consultório odonsentido de difundir informações para
tológico. Vale listar todos eles e avaliar criteriosamente o que de fato é necessário, o
que as pessoas possam refletir a resque pode ser otimizado ou reaproveitado. (Veja mais no box)
peito de suas práticas.
Repensar a forma de consumir e utilizar recursos no ambiente profissional, seja
em um consultório particular ou na rede pública, é um exercício primordial. É preMotivação passa pela
ciso conhecer a fundo as condições de trabalho, entender que o consultório odonmudança de atitude
tológico, além de ser uma unidade de prestação de serviços de saúde, é também um
Outro ponto importante é entennegócio. Deve-se saber quanto custa cada item, entender o valor da sua prestação de
der que a conscientização sobre susserviço, reduzindo desperdícios e preservando a margem de lucro.
tentabilidade passa pela motivação,
Esse raciocínio se aplica tanto à gestão dos consultórios particulares como à gessobretudo porque se trata de mudan-

importante rumo à sustentabilidade
Pelo ralo da pia ou sorvidas pelos aparelhos de sucção, milhares de partículas
e substâncias tóxicas desaguam, diariamente, na rede de esgoto. O destino dos
conteúdos da lata de lixo não é diferente – a falta de estrutura para o manejo
adequado dos resíduos sólidos é uma realidade em todo o Brasil. De acordo com
pesquisa do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (Selurb), 53%
dos resíduos são descartados de maneira inadequada e vão parar em lixões a céu
aberto. E os índices de reciclagem são ainda mais alarmantes: apenas 3,7% de todo

o volume de lixo é renovado.
Além dos empecilhos para o descarte correto, trabalhar com produtos
ambientalmente responsáveis ainda
é um desafio para a Odontologia. A
amálgama é um exemplo clássico –
composto por prata e mercúrio (substância altamente tóxica), o material,
que apresenta boa performance em
restaurações dentárias, ainda é muito
usado nos consultórios odontológicos.
Estimativas do Ministério do Meio
Ambiente indicam que cerca de 50
toneladas de resíduos de amálgama
dental vão parar, anualmente, nas
redes de esgotos brasileiras. Pesquisa
da Organização Mundial da Saúde
(OMS) aponta que a amálgama é
a principal responsável por grande
parte do mercúrio encontrado em
solo urbano. Devido à grande capilaridade que os consultórios odontológicos têm nas cidades, os resíduos
jogados na cuspideira ou aspirados
no sugador acabam nas estações de
tratamento, pois não há filtros separadores de amálgama no mercado
brasileiro que possam barrar os resíduos ainda no consultório.
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A lama sanitária que resulta do tratamento do esgoto tem aproveitamento comercial para as concessionárias, sendo direcionada como material de adubo para a
agricultura ou incinerada para obtenção de energia. Em ambos os casos, fica claro
que as partículas de amálgama presentes vão liberar o mercúrio para a atmosfera,
ou incorporá-lo em plantas para consumo humano.
Para tentar reverter esse quadro, o Brasil firmou acordo para a eliminação gradual
do mercúrio, ratificando a Convenção de Minamata, tratado global que prevê medidas para proteger as pessoas e o meio ambiente dos efeitos nocivos do metal pesado.
O País se comprometeu a reduzir o uso de amálgama dental e eliminar o uso do mercúrio em todos os processos industriais, como os que envolvem a produção de tintas,
lâmpadas fluorescentes, baterias, instrumentos de medição, mineração, entre outros.
O Ministério da Saúde formou um grupo de trabalho para elaborar o Plano
Setorial de Implementação da Convenção de Minamata Sobre Mercúrio, a
fim de orientar as diversas ações que deverão ser colocadas em prática nos
próximos anos. A preservação da saúde das pessoas é um dos principais

cuidados de uma transição que
está sendo preparada de maneira
ponderada, mas com o objetivo
de cumprir a nova legislação de
eliminação do mercúrio, vigente
no país desde agosto de 2018.
Dentre as medidas no âmbito
da Odontologia, a resolução
173/2017, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa),
está em vigor desde 1º de janeiro
de 2019. Agora, somente a forma
encapsulada da amálgama poderá
ser utilizada em procedimentos
odontológicos em todo o país.

SEJA SUSTENTÁVEL
Para repensar seus hábitos e investimentos, confira a seguir
uma seleção de orientações sustentáveis e econômicas
Opção ao raio X
analógico

Lixo com menor
impacto negativo

Inspecione o ar
condicionado

Equipamentos panorâmicos
digitais, livres de resíduos
e mais econômicos são
alternativas sustentáveis
para os tradicionais aparelhos
com reveladores.

Separe os resíduos de acordo com
suas características. Para aqueles
que exigem tratamento diferenciado,
opte por empresas ambientalmente
responsáveis. Sempre que possível,
escolha sacos de lixo e sabão
biodegradáveis e material descartável
que causem menos impacto à
natureza em sua decomposição,
por exemplo, os que utilizam amido
de milho como matéria-prima.

Um dos grandes vilões da conta
de luz, o equipamento de ar
condicionado pode ser evitado
se o consultório tiver boa
ventilação. Caso contrário,
verifique mensalmente se o filtro
de ar está limpo, pois a falta
de manutenção faz com que
o aparelho gaste mais energia.

Use menos papel

A escolha de torneiras e cuspideiras
com sensor de tempo ajudam
na economia de água.

Novidade para substituir
a amálgama
Os mais conhecidos substitutos
da amálgama são a resina
composta e o iônomero de vidro.
Mas surgiu no mercado um novo
produto pertencente ao grupo
de alkasites, em fase de testes
entre os cirurgiões-dentistas.

Esterilização otimizada
Utilize os aparelhos de
esterilização na capacidade
máxima recomendada (maior
quantidade possível de objetos)
para evitar novas utilizações.

Fornecedores
com selo verde
Busque por empresas
que prezam por práticas
sustentáveis e que
comercializam produtos
ambientalmente sustentáveis.

Dê preferência ao meio digital
na entrega de resultados de
exames, orçamentos, receitas
e marcações de consultas.

Economize na conta de luz
Optar por lâmpadas de LED
(que consomem menos energia
e duram mais), instalar sensores
de movimento para acender as luzes,
aproveitar ao máximo a iluminação
solar, ligar o refletor apenas quando
necessário, fazer revisões periódicas
nos equipamentos e evitar uso
de multiplicadores nas tomadas
são atitudes que contribuem
muito para a economia de energia
elétrica no consultório.

Fontes: com informações do Sebrae e do Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (Selurb).

12 REVISTA DO CROSP

Sensores ajudam
a economizar água

Não se esqueça
de retornar a cadeira
Volte sempre ao ponto zero
quando finalizar o atendimento.

Compartilhe a
sustentabilidade
Deixe claro para seus pacientes
a importância das atitudes
sustentáveis. Seja por meio de
avisos, quadros no consultório ou
mensagens nas redes sociais (como
fechar a torneira ao escovar os
dentes), a ideia é ampliar a difusão
dos hábitos de sustentabilidade.

Biossegurança

também é prioridade para técnicos e auxiliares
Procedimentos a serem adotados antes do contato com
pacientes, instruções sobre a saúde dos próprios profissionais,
direitos e deveres são conhecimentos que precisam ser
difundidos na Odontologia

M

uito se fala sobre os cuidados necessários em estabelecimentos
odontológicos e de procedimentos de biossegurança que devem ser
adotados por cirurgiões-dentistas. Contudo, é sempre bom lembrar
o importante papel desempenhado pelos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal
(TSB e ASB), frequentemente em contato com resíduos e processos que requerem
rígidas medidas nesse campo.
A regulamentação da profissão, no âmbito da Lei 11.889, ocorreu em 2008 e é
considerada um marco da Odontologia, pois ajudou a definir limites e responsabilidades desses profissionais. Um exemplo é a aplicação das regras de biossegurança “no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos”, de acordo com o texto legislativo.
Elizabeth Gomes da Silva, à frente da Câmara Técnica de TSB e ASB no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), explica que a biossegurança
é um conjunto de ações realizadas a fim de prevenir e minimizar os riscos inerentes às atividades profissionais dos auxiliares e técnicos. Essas atividades compõem
um amplo espectro, desde o ensino, desenvolvimento tecnológico e produção até
a prestação de serviços.
Com a regulamentação da profissão, os profissionais da área passaram a ter o
direito de trabalhar com o equipamento de proteção individual. Sem esse conjunto de precauções, como higienização das mãos, utilização de luvas de borracha,
avental impermeável, máscara e óculos de proteção, gorro e sapatos fechados, há
riscos de todos os tipos: físicos, biológicos, químicos, ergonômicos e de acidentes.
Com o intuito de promover a boa prática profissional e evidenciar conceitos
de segurança e saúde do trabalhador, o CROSP elaborou e publicou o Manual do
Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde Bucal, atualmente em seu segundo
volume. O documento é resultado da evolução do trabalho dos TSB e ASB no país
e também da luta da classe pela regulamentação e por avanços. Um dos objetivos
do Manual, que se mantém atual, é disponibilizar instruções sobre a saúde dos
profissionais. Em sua totalidade, a publicação tem por finalidade orientá-los ainda
sobre seus direitos e deveres.
Medida de extrema importância ressaltada pelo guia é a manutenção da carteira
de vacinação atualizada para garantir a imunização diante de possíveis contaminações de doenças, como hepatite A e B, gripe, tétano, rubéola, sarampo e tuberculose.
Os acidentes de trabalho também podem gerar alguns tipos de exposição, como
percutâneas, que são lesões provocadas por instrumentos cortantes, e mucosas,
quando há respingos de produtos nos olhos. O documento traz, inclusive, os procedimentos a serem adotados antes e após o contato com o paciente.“São informações
que precisam chegar a todos os técnicos e auxiliares”, reforça Elizabeth.
Os profissionais podem tomar conhecimento dessas informações por meio de

palestras promovidas pelo CROSP e
do Manual do TSB e ASB. Aqui, deve
se ressaltar a importância do uso dos
Equipamentos de Proteção Individual, dado que não há uma ampla
conscientização dessa necessidade
pelos auxiliares, técnicos e, inclusive,
cirurgiões-dentistas.

A regulamentação
da profissão, no
âmbito da Lei 11.889,
ocorreu em 2008
e é considerada
um marco da
Odontologia,
pois ajudou a
definir limites e
responsabilidades
desses profissionais

Manual para TSB e ASB
www.crosp.org.br/folder.html
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O uso correto do

WhatsApp

Aplicativos de mensagens instantâneas
podem ser aliados no cotidiano profissional,
mas é preciso estar atento aos limites éticos
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U

ma campainha, uma vibração, a luz da tela que se acende por alguns instantes. No meio da madrugada, no almoço de família e até durante um
procedimento no consultório: o telefone celular demanda atenção inúmeras vezes ao longo do dia. Aplicativos de mensagens instantâneas como o Whatsapp, no entanto, também podem ser aliados estratégicos no tratamento e acompanhamento de pacientes. Mas qual é o limite para o uso profissional desta mídia?
O uso do aplicativo é permitido para cirurgiões-dentistas, desde que observados alguns cuidados. A primeira recomendação é dedicar um segundo chip no
smartphone para as tratativas profissionais, ou até mesmo usar um outro aparelho
celular, separando o profissional do pessoal. Desta forma, evitam-se constrangi-

mentos com mensagens enviadas por engano ou em horários inapropriados.
Com um número de WhatsApp específico para a clínica ou consultório, é possível deixar o logotipo profissional na imagem de perfil, além de informar endereço, telefones e nome do estabelecimento. Na opção “Recado” das configurações
do aplicativo, o dentista pode ainda informar os horários de funcionamento do
consultório, deixando claro aos pacientes o horário de comunicação para marcar
e desmarcar consultas.
O compartilhamento de fotos e exames como radiografias entre colegas que
acompanham o caso ou com o próprio paciente também é permitido, desde que
as partes estejam cientes de que os exames não podem, de maneira alguma, ser
expostos ao público em outras redes sociais. É preciso, contudo, tomar cuidado
com o envio e recebimento dos mesmos pelo aplicativo, pois o paciente pode ficar
na expectativa de receber um diagnóstico ou comentário como resposta, algo que
não é recomendável – o profissional deve reservar esse tipo de informação para a
sala de atendimento.
Outra vantagem do método é que, diferente de uma conversa telefônica, todas
as comunicações ficam registradas por escrito, evitando mal-entendidos. Além
disso, o WhatsApp é um meio muito prático para a comunicação entre equipes
de saúde bucal e cirurgiões-dentistas, permitindo a troca de conhecimento entre as especialidades.

REVISTA DO CROSP 15

EXCELÊNCIA

COMUNICAÇÃO

Odontologia

brasileira

topo

no

N

os últimos vinte anos, a ciência brasileira vivenciou um crescimento
notável: saltou da 20ª colocação na produção de artigos científicos para
o 13º lugar no mundo. No entanto, por mais que o país tenha prosperado na quantidade de publicações, ainda deixa a desejar no que diz respeito ao
seu impacto internacional – métrica que avalia quantas vezes o estudo foi citado
por pesquisadores estrangeiros. Nesse quesito, o Brasil ainda engatinha em muitos
campos do conhecimento, mas, em relação à pesquisa em Odontologia, o País já
possui nível de excelência.
A pesquisa odontológica colheu resultados extremamente relevantes nas duas
últimas décadas, pois, além do alto volume de publicações, os estudos têm validação internacional. “Exercemos um impacto significativo na literatura acadêmica
mundial, com um grande número de citações. Os pesquisadores brasileiros são
conhecidos internacionalmente pela dedicação e pela qualidade dos trabalhos”,
sublinha Carlos Francci, membro do conselho diretor da Sociedade Brasileira de
Pesquisa Odontológica (SBPqO) - Divisão Brasileira da International Association
for Dental Research (IADR).
O Brasil ocupa o segundo lugar na produção científica global (atrás somente
dos Estados Unidos), e seus artigos figuram em revistas científicas de alto impacto,
o que gera muitas citações no exterior. É isso que demostra a relevância internacional da Odontologia brasileira: um alto índice de leitura dos trabalhos, dado que
só é conhecido quando outros cientistas citam os estudos.

Mudanças radicais

Ética nas redes

WHATSAPP NÃO
É LUGAR DE:
• Prescrever medicações;
• Dar consulta, diagnóstico,
prescrição de tratamento ou
divulgar resultados clínicos por
meio de qualquer veículo de
comunicação de massa;
• Enviar ofertas, descontos ou
promoções de procedimentos
como mensagem de marketing
digital, mesmo na opção “status”,
que desaparece em 24 horas;
• Anunciar especialidade sem ter
registro da mesma no Conselho
Regional de Odontologia;
• Expor fotos ou vídeos de
pacientes – a opção “status” é
visível para todos os contatos da
agenda e não deve ser utilizada.

Um dos desafios do profissional conectado é usar os novos meios de comunicação de maneira correta. A Comissão de Ética do CROSP explica que é possível
associar conduta ética às novas tecnologias; no caso específico dos aplicativos de
mensagens instantâneas, é importante que o contato seja feito com pacientes que
já integram a carteira de clientes do cirurgião-dentista, sob pena de caracterizar aliciamento de pacientes e concorrência desleal. Reforça-se, ainda, que as
mensagens devem ser trocadas sempre em horário comercial e durante os
dias úteis da semana.
CUIDADO AO COMPARTILHAR
É vedado ao profissional prescrever ou diagnosticar via aparelho ceINFORMAÇÕES DE PACIENTES
lular, uma vez que o Código de Ética
Odontológica tem como princípio a
De acordo com o Código de Ética Odontológica, é dever do cirurgiãonatureza personalíssima da relação
dentista resguardar o sigilo profissional e a privacidade do paciente.
Quando for necessário compartilhar informações entre profissionais
entre paciente e o profissional. Asda Odontologia, a sugestão é enviar para pessoas de confiança e sem
sim, o cirurgião-dentista deve semque haja possibilidade de identificação dos pacientes envolvidos.
pre evitar oferecer diagnósticos ou
consultas a distância.
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Excelência internacionalmente reconhecida
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Não há como negar que o surgimento dos aplicativos de mensagens instantâneas
provocou mudanças radicais nas formas de comunicação e relacionamento entre
profissional e paciente. É preciso ficar absolutamente claro, no entanto, que o
uso do WhatsApp no consultório deve ser exclusivamente profissional, e não
um canal para o envio de mensagens de cunho pessoal. O aplicativo é indicado
principalmente para lembretes de agendamento, marcação ou cancelamento de
consultas, alteração de horários, informação de localização, além de informativos
administrativos para a equipe profissional da clínica ou do consultório.
Por outro lado, não é recomendado fazer uso da ferramenta para comunicação
a respeito de diagnósticos, planos de tratamento, prognósticos, prescrições medicamentosas e explicações detalhadas sobre o tratamento – o uso para esses fins, é
importante ressaltar, caracteriza ato ilícito. Quaisquer procedimentos específicos
do exercício prático da Odontologia, caracterizados no relacionamento próximo
ao paciente, são exclusivos do ambiente da sala de atendimento de um profissional graduado em Odontologia e devidamente inscrito no Conselho.

No ranking da
ciência, produção
científica nacional
se destaca tanto
em volume
de publicações
como no impacto
internacional
dos trabalhos

Além da pesquisa odontológica brasileira ser legitimada internacionalmente por
meio das citações, também coleciona troféus ao redor do mundo. O maior prêmio
internacional da Ortodontia, concedido pelo The College of Diplomates of the
American Board of Orthodontics, foi conquistado recentemente por uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O estudo vencedor testou o uso de
aparelho ortodôntico com micro-implantes para permitir uma rápida expansão do
maxilar superior, corrigindo uma deficiência na estrutura óssea em adultos.
Esses resultados são considerados por muitos especialistas como um reflexo dos
estímulos à pesquisa brasileira, que começou pelos Fundos Setoriais e ganhou corpo
nos programas de incentivo à pós-graduação. Órgãos de fomento como a Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) contribuíram para
a expansão da pós-graduação e de linhas de pesquisa brasileiras. Investimentos que
fortaleceram também a Odontologia, tanto na formação de profissionais clínicos,
como de pesquisadores de excelência.
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como os trabalhos feitos por alunos brasileiros no exterior. Pesquisadores que
estavam fora tiveram que retornar ao Brasil. Em muitas universidades públicas,
os professores que se aposentaram não foram substituídos. Os docentes têm que
se desdobrar dando mais aulas, intercalando com outras atividades acadêmicas,
o que interfere negativamente na dedicação à pesquisa. As dificuldades para
o financiamento da ciência fazem o setor sofrer defasagem em relação aos
avanços alcançados nos outros países, o que compromete o futuro das pesquisas
desenvolvidas no Brasil.

Imagem: Shutterstock

Saúde pública bucal ainda

Outro aspecto de peso para a pesquisa odontológica nacional ser considerada uma
das melhores do mundo é o alto nível do ensino no setor. De acordo com a última
edição do Ranking by Subject, realizado em 2017 pelo Center for World University
Ranking (CWUR), a Universidade de São Paulo (USP) oferece o melhor curso de
Odontologia do mundo. Está à frente, por exemplo, da Universidade de Harvard,
vice-líder do ranking. E outras duas
escolas brasileiras figuram na lista
das cinco melhores: a Universidade
Nos últimos dois anos, a crise econômica
Estadual Paulista (Unesp), em São
gerou um impacto muito negativo no meio
José dos Campos, em 4º lugar; e na 5ª
acadêmico. Os cortes financeiros reduziram
colocação a Unicamp.
o número de bolsas, auxílios e a verba das
Por outro lado, deve-se ter em
pesquisas, tanto aquelas realizadas nas
mente que existem alguns entraves
universidades nacionais como os trabalhos
para que mais publicações brasileiras
feitos por alunos brasileiros no exterior
circulem internacionalmente, e o
idioma é um deles, pois as exigências
para tradução e revisão do português
são mais criteriosas. Mas nada se compara ao principal empecilho: a falta de
investimentos robustos em ciência e tecnologia, situação que continua a demandar
a atenção da sociedade.
Nos últimos dois anos, a crise econômica gerou um impacto muito negativo no
meio acadêmico. Os cortes financeiros reduziram o número de bolsas, auxílios
e a verba das pesquisas, tanto aquelas realizadas nas universidades nacionais
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é um desafio para a ciência
Levantamento recente do Conselho Federal de Odontologia (CFO) mostra que
20% dos brasileiros não têm acesso a tratamentos bucais. Outro estudo, realizado
pelo IBGE e Ibope, aponta que 39 milhões de pessoas usam próteses dentárias e
16 milhões vivem sem nenhum dente. Entre os que têm mais de 60 anos, 41,5% já
perderam todos os dentes.
Fazer com que as pesquisas odon
tológicas acompanhem a agenda de
Fazer com que as pesquisas odontológicas
saúde pública bucal é um desafio
acompanhem a agenda de saúde pública bucal é
importante. Apesar dos esforços da
um desafio importante. Apesar dos esforços da
comunidade científica, a população
comunidade científica, a população ainda sofre
ainda sofre com altos índices de
com altos índices de doenças na cavidade bucal
doenças na cavidade bucal. Neste
sentido, é necessário estimular,
porexemplo, inciativas na área da
saúde coletiva em Odontologia, campo dedicado a estudos e práticas visando a
compreensão de políticas públicas de saúde bucal. Como os pesquisadores da
saúde coletiva vão a campo, há uma interação maior com a população e seus
Para desenvolver materiais ino
principais problemas. É uma forma de direcionar as pesquisas para o lado prático.
vadores, com o máximo de per
Também deve-se ressaltar que é preciso unir esforços entre o meio acadêmico
formance e durabilidade, são neces
e setores públicos e expor as possibilidades científicas aos gestores. “Em 2019, a
SBPqO vai se reunir com integrantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A
sárias parcerias com a indústria, que
ideia é entender as demandas das prefeituras e conectar pesquisadores e gestores
detém os melhores equipamentos e
para concretizarmos ações em torno da saúde coletiva. É uma forma de levarmos
tecnologia – as colaborações entre
o alto nível da pesquisa científica para a população. É um disparate ter uma das
pesquisadores da Odontologia com
melhores Odontologias do mundo e sofrer de problemas bucais, especialmente
o setor privado vêm crescendo e
cáries e problemas gengivais”, comenta Carlos Francci.
mostrando cada vez mais valor.
O Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal é um
Algumas delas já foram agraciadas,
bom exemplo dos esforços atualmente empreendidos para aproximar os avanços
inclusive, com o Prêmio Finep de
científicos do atendimento oferecido à maior parte da população. O objetivo é
Inovação, iniciativa que reconhece e
criar uma rede de colaboração entre pesquisadores dedicados à saúde pública da
divulga experimentos realizados em
América Latina, América Central e Espanha para potencializar estudos e práticas
parceria por empresas, universidades
envolvendo a saúde bucal coletiva. Em cooperação, os pesquisadores de diversos
e entidades sem fins lucrativos.
países pretendem estabelecer novos marcos teóricos para a criação de um modelo
Há um caminho sendo trilhado
capaz de oferecer acesso a tratamentos bucais à população, além de informações
na produção de materiais odonto
sobre cuidados em saúde integral por meio da cavidade oral.
lógicos de qualidade, na criação e
proteção de patentes. Com ajuda
Pragmatismo na pesquisa
e validação da produção científica
A cooperação também é um fator imprescindível para o desenvolvimento e a
odontológica, a indústria nacional
produção de materiais odontológicos. Para dar vida às ideias, os pesquisadores da
vem crescendo e exportando cada
área firmam desde parcerias acadêmicas locais (com a faculdade de engenharia, por
vez mais, e já não há dúvidas quanto
exemplo), passando por colaborações internacionais (sobretudo com os Estados
à importância dessas parcerias para
Unidos, a Alemanha, o Japão e o Canadá) e chegando até a iniciativa privada.
a prosperidade do setor.
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Bebê

a bordo:
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Desafios surgem antes, durante e depois da gestação;
planejamento da rotina é fundamental para as profissionais,
sejam elas autônomas ou contratadas

demanda dos pacientes são fatores que dificultam ainda mais a dinâmica da amamentação. Apesar dessas dificuldades, as profissionais autônomas têm a possibilidade de readequar a rotina de trabalho, até mesmo levando o bebê ao consultório
e marcando as consultas de acordo com os intervalos da amamentação.
Para entender exatamente como se preparar, a primeira observação a ser feita
pela profissional é sobre o regime de
trabalho ao qual está vinculada. Se
for funcionária pública, deverá obApós a Reforma Trabalhista, aprovada
servar o estatuto ou regimento interpelo Congresso Nacional em 11 de julho de
no do órgão a que estiver vinculada,
2017, passou a ser permitido que a gestante
que prevê a licença de 180 dias. Já em
trabalhe em ambiente insalubre, de grau
contratos via Consolidação das Leis
mínimo ou médio, a menos que ela apresente
do Trabalho (CLT) ela terá, no míniatestado de um médico especialista em
mo, 120 dias de licença; em caso de
M
edicina do Trabalho
empresas participantes do Programa
Empresa Cidadã, a funcionária poderá contar com 60 dias adicionais.
Além disso, a profissional gestante também terá direito a, no mínimo, seis consultas médicas a título de pré-natal.
Após a Reforma Trabalhista, aprovada pelo Congresso Nacional em 11 de julho
de 2017, passou a ser permitido que a gestante trabalhe em ambiente insalubre,
de grau mínimo ou médio, a menos que ela apresente atestado de um médico
especialista em Medicina do Trabalho.
No caso da profissional autônoma, é necessário, para garantir a licença-maternidade, que esteja com a qualidade de segurada do INSS. Para ter essa condição,
é preciso que não haja espaço maior do que seis meses entre as contribuições,
sendo que há carência de dez contribuições para poder solicitar o benefício. Mais
informações estão disponíveis no site do INSS: www.meuinss.gov.br

Cuidados antes e durante a gravidez
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ores nas costas, enjoos, incômodos pelo corpo, aquele jaleco que não
cabe direito (assim como todas as outras roupas), decoração do quarto
do bebê, exames do pré-natal, o momento do parto... Além de todos
esses cuidados, a cirurgiã-dentista grávida ainda precisa adaptar a rotina profissional durante a gestação e depois do período de licença-maternidade.
Se para a maioria das gestantes brasileiras conciliar maternidade e trabalho é
uma tarefa desafiadora, para as mamães cirurgiãs-dentistas não é diferente. Isso
porque a natureza da rotina de um consultório odontológico, muitas vezes, impede que a profissional amamente o bebê nas horas certas, seja em local próprio ou
da empresa para a qual trabalha. Procedimentos longos e horários que atendem à

Todos os profissionais da saúde devem ter em dia algumas vacinas – essa
medida, além de indicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é importante
para a saúde da gestante e do bebê. Hepatite, Gripe (Influenza), Tétano e
Difteria, Varicela, Rubéola, Sarampo
e Caxumba (MMR), Tuberculose
(BCG), Tríplice Bacteriana para
Adultos (DTP - Coqueluche, Tétano
e Difteria) e Hepatite A são exemplos
das vacinas recomendadas.
Pedir a um colega cirurgião-den
tista que atenda seus pacientes
temporariamente é outra providência
para se tomar antes do período de
licença-maternidade - ou mesmo
no planejamento que antecede a
gravidez. Há sempre o risco de como
o paciente vai reagir a essa mudança,
portanto, é preciso que este seja um
profissional de confiança. “Existe
também a possibilidade de o nosso
paciente ter mais ou menos empatia
pelo novo profissional. No meu caso,
eu deixei uma pessoa no meu lugar

DEDICAÇÃO

MATERNIDADE

e, quando eu retornei às atividades e aos meus antigos pacientes, essa colega
também continuou no consultório com seus novos pacientes. Funcionou muito
bem”, conta a cirurgiã-dentista Carolina Guedes.
Como parte do planejamento, tanto para autônomas como para empregadas,
é de fundamental importância considerar com cuidado a preparação financeira.
Recomenda-se fazer uma poupança ou algum outro investimento exclusivamente
dedicado a cobrir o tempo de ausência do trabalho, e que não considere o uso de
outros recursos da família.
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) também são indispensáveis
e, quando utilizados corretamente, permitem que a profissional grávida consiga manipular com segurança as substâncias e os medicamentos comuns à rotina
do consultório odontológico. Na lista estão luvas, gorros e máscaras descartáveis,
óculos de proteção, sapatos fechados e aventais. Caso a profissional tenha contato
com equipamentos para exames de raio X, os aventais de chumbo também são
indispensáveis e suficientes para proteger a profissional gestante. Medidas que já
valem para o exercício regular da profissão, mas que, na gravidez, merecem atenção especial das cirurgiãs-dentistas.

Depois que a família aumentou
Trabalhar durante o período de gestação é um desafio, mas as profissionais
devem estar preparadas, principalmente, para o período pós-parto. Isso porque
é grande o número de profissionais da área que trabalham como autônomas, ou
seja, não contam com licenças remuneradas. Muitas mães que trabalham como
autônomas só voltam a atender em consultório após seis meses do nascimento
dos filhos, mas também aquelas que são contratadas por empresas devem ter em
mente que haverá mudança de rotina após o nascimento do filho.
Em casos de gêmeos ou trigêmeos, os cuidados também se multiplicam, e é
essencial ter com quem contar. É importante ter uma rede de apoio, porque, em
muitos casos, a volta ao trabalho não depende apenas da profissional, mas também
de uma estrutura de cuidado para o recém-nascido. As famílias devem considerar,
por exemplo, se deixar as crianças na creche é viável – essa necessidade, comum a
grande parte da população, envolve muitos fatores, incluindo subjetivos, como a
carga emocional. Dar conta de lidar com essas questões é essencial para que seja
possível conciliar as dinâmicas familiar e profissional.

Amamentação e questões legais
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda seis meses de amamentação exclusiva, mas em relação à lactante, no Brasil, o afastamento da atividade
profissional depende de atestado médico em qualquer grau de insalubridade. Isso
ocorre sempre que não for possível o remanejamento da mulher para ambiente
não insalubre na empresa. Também depois da Reforma Trabalhista, passou a ser
possível realizar acordos individuais para fins de amamentação – antes, era prevista uma hora diária, em dois períodos, durante os seis primeiros meses.
As profissionais que são donas do próprio consultório ou aquelas que trabalham
em empresas com alguma flexibilidade de horário, geralmente, podem escolher
como distribuir as consultas e os procedimentos ao longo do dia. Atualmente,
muitas cirurgiãs-dentistas são contratadas por empresas e têm horários fixos para
cumprir, o que pode complicar a rotina de amamentação e exigir negociação individual com os empregadores.
Quanto à questão da estabilidade provisória, a lei também mudou. Após a demissão, a gestante tem 30 dias para comunicar, caso descubra a gestação nesse ínterim.
Por outro lado, manteve-se o entendimento jurídico de que, mesmo durante o aviso
prévio, é possível informar a gravidez e garantir a estabilidade do emprego.
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A vez dos

pequenos
no consultório

BEBÊ A BORDO,
OU MELHOR,
BEBÊ NO
CONSULTÓRIO
A cirurgiã-dentista Cintia
Rachas Ribeiro teve de usar
a criatividade para aliar
o trabalho no consultório
odontológico aos cuidados à
filha, recém-nascida. Depois
de um breve período de
apenas um mês e meio de
licença após o nascimento
da bebê, a profissional
resolveu dividir a sala de
espera de seu consultório,
acrescentando ao espaço
uma área privativa
com berço, trocador e
micro-ondas, estrutura
que permitiu levar a bebê
ao local de trabalho.
“Passo mais tempo no
trabalho do que em casa e,
com a solução de adaptar o
espaço da sala de recepção,
consegui dar a atenção que
minha filha precisava. Tudo
com muito amor e carinho”,
comenta Cintia Ribeiro.
Em adaptações como essa,
os profissionais devem
levar em conta questões
de biossegurança, para
que o ambiente de trabalho
esteja em conformidade
com a legislação vigente.
“Hoje, a Ana Luiza está com
seis anos, e o espaço para
ela no consultório ainda
existe – virou sala de brincar,
com um colchão para tirar
uma soneca quando ela vai
comigo para o trabalho”,
completa a cirurgiã-dentista.

Afeto, atenção e paciência são cuidados importantes que
o cirurgião-dentista deve ter na hora de atender as crianças

E

spelho, espelho meu, existe um sorriso mais saudável do que o meu?
Brincadeira associada ao diálogo, paciência, habilidade e atenção são características importantes para fazer da visita ao cirurgião-dentista uma
experiência agradável para crianças. Mas uma condição é ainda mais relevante
para atender bem os pequenos: acolhê-los com amor.
Além do acolhimento afetuoso, é necessário iniciar o atendimento com uma
criteriosa anamnese – essa é a porta de entrada para a realidade da criança e início
da construção de uma relação de confiança com ela e seus pais. Entender o histórico do paciente, se ele já vivenciou algum episódio de dor, se passou por consultas
com outros cirurgiões-dentistas ou se é a primeira vez em um consultório são
pontos essenciais para pensar na melhor abordagem. O tempo de consulta e o
atendimento, vale ressaltar, podem mudar de acordo com a trajetória do paciente.
Contar com equipamentos especialmente adaptados ao público infantil é válido, mas não é um pré-requisito. O mais importante é focar em um atendimento
leve, atencioso e em um vocabulário que as crianças possam entender, algo que
favoreça o diálogo. Como um universo novo, esse ambiente desperta curiosidade
e interesse nos pequenos – o profissional deve estar preparado para responder
dúvidas e explicar cada detalhe.

Interação com

Em geral, as crianças são muito espertas,
criatividade
inteligentes e perguntam bastante.
Em geral, as crianças são muito esCriar uma abordagem lúdica, portanto,
pertas, inteligentes e perguntam basé uma forma interessante de quebrar
tante. Criar uma abordagem lúdica,
o gelo, de deixá-las mais à vontade
portanto, é uma forma interessante
de quebrar o gelo, de deixá-las mais
à vontade. Usar recursos como um
boneco para exemplificar o procedimento, mostrar que a higiene bucal fica mais
divertida com uma escova de dentes colorida ou demonstrar como funciona o
motor de baixa rotação são boas alternativas de interação. É necessário cuidado
para que as brincadeiras estejam relacionadas à faixa etária da criança, para que
façam sentido e tragam tranquilidade.
Desenvolver habilidades específicas para lidar com o paciente infantil é fundamental para o sucesso do trabalho do cirurgião-dentista que trata esse grupo.
Não basta apenas ‘gostar’ de crianças, mas sim reconhecer que cada fase, desde
o bebê até o jovem, requer linguagens e condutas específicas. A paciência é fundamental para o profissional da área da saúde, acompanhada de acolhimento e
humanização. Além disso, para explicar os procedimentos, deve-se considerar
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judicar a arcada dentária ou o maxilar do bebê. Sobre a higiene bucal, não é
necessário fazer a limpeza de resíduos de leite materno, a não ser que a criança
regurgite. A sobra do leite materno na boca, vale lembrar, ajuda a proteger a
mucosa do trato digestivo.
Mais tarde, quando a criança estiver se alimentando com papinhas ou frutas,
a higiene bucal pode ser feita de uma a duas vezes por dia, coordenada com os
horários pós-alimentação. Até os três anos, é indicado o uso de pasta fluoretada
com até 1.000 ppm de flúor.
O cirurgião-dentista também deve orientar os pais em relação à rotina de cuidados com a higiene bucal, alertar sobre os problemas do excesso de açúcar para
evitar lesões de cáries e, sobretudo, destacar a importância do aleitamento materno – fundamental para a saúde da criança e prevenção de outras doenças. Outra
tarefa do Odontopediatra é a orientação quanto à mastigação da criança, que, se
realizada de maneira adequada, pode auxiliar no crescimento do complexo maxilo-mandibular e ajudar no melhor alinhamento dos dentes.

Da troca de dentes à adolescência

que, em cada etapa da vida do indivíduo, é necessário, além de uma linguagem
própria, mostrar o ambiente, os equipamentos, e observar atentamente como o
paciente reage e expressa suas emoções frente a essas situações.
Outro ponto importante é envolver os pais em todo o tratamento. Desde a aprovação dos procedimentos à participação nas consultas, o cirurgião-dentista deve
orientar a pessoa responsável pela criança sobre o que será realizado e combinar
como será o atendimento no consultório. O ideal é que o pai ou a mãe permaneça
ao lado das crianças; no caso de bebês, o atendimento é feito no colo do familiar.

Para sair do básico: especialização
Os princípios elementares da Odontopediatria e da abordagem a pacientes infantis são apresentados em disciplinas dos cursos de graduação em Odontologia.
Dessa forma, os alunos saem da faculdade com noções básicas da área, mas caso
haja interesse em aprofundar o conhecimento, é recomendado que o profissional
busque informações, cursos ou participe de congressos de Odontopediatria. A
especialização é essencial para quem deseja construir uma carreira na área.
É muito importante entender o paciente infantil e adquirir habilidades por
meio de treinamento para que se atinja esse objetivo de forma real e concreta. Na
capital paulista e nas cidades do interior do Estado, o curso de especialização em
Odontopediatria é oferecido em universidades públicas e privadas, com duração
média de 24 meses. Habilita o cirurgião-dentista a diagnosticar, tratar e controlar
problemas de saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente.

Laços com a pediatria
Muito mais do que preservar os dentes e tecidos da cavidade oral, os cuidados
com a saúde da boca são essenciais para o bem-estar do organismo e devem começar o quanto antes, ainda na gestação. Por esse motivo, os médicos pediatras
vêm, há muitos anos, firmando parcerias com profissionais da Odontologia para
um atendimento mais completo aos pacientes.
Desde dezembro de 2007, os Odontopediatras que integram o Grupo de Saúde
Oral da Sociedade de Pediatria de São Paulo debatem, ao lado dos médicos, meios
de prevenção e tratamento que envolvem recém-nascidos, crianças e adolescentes.
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As parcerias multiprofissionais, que
também incluem outras espe
ci
alidades, como nutrição, fonoau
diologia e fisioterapia, fazem parte
de um modelo de saúde global. É um
reconhecimento que a Odontologia
tem – os profissionais da área são
vistos como promotores da saúde a
longo prazo.

Alvo de lendas em diversas culturas, a troca de dentes não é um bicho de sete
cabeças. Um dos papéis do profissional da Odontologia é mostrar, inclusive, que
essa fase é algo absolutamente natural, sobretudo para os pais, que geralmente ficam
mais curiosos e apreensivos do que os filhos. Esse período não costuma ser um problema para as crianças, elas ficam contentes com a troca dos dentes pois percebem
que estão crescendo. Apesar da curiosidade dos pais, o momento deve ser entendido como algo descomplicado, pois o mais comum é os dentes caírem naturalmente.
Em algumas crianças, a troca ocorre mais cedo, em outras, vem mais tarde, salvo
algumas exceções, quando a intervenção do profissional é necessária.
Passada essa fase, é importante ficar atento para abordagens adequadas ao
longo do amadurecimento das crianças, até a adolescência. Conforme o laço
estabelecido, o cirurgião-dentista permanece prestando serviços ao paciente,
incluindo na fase adulta.

O cirurgiãodentista também
deve orientar os
pais em relação à
rotina de cuidados
com a higiene
bucal, alertar
sobre os problemas
do excesso de
açúcar para evitar
lesões de cáries e,
sobretudo, destacar
a importância do
aleitamento materno
– fundamental para
a saúde da criança
e prevenção de
outras doenças

Tratamento já
na gravidez
É importante explicar aos pais que
a primeira consulta ao Odontopediatra deve ser feita bem antes da primeira dentição, ainda durante a gravidez,
quando deve se iniciar o acompanhamento. Os primeiros mil dias da
criança, que compreendem da fase de
gestação até os dois anos, devem ser
acompanhados de perto – é importante também que o profissional fique
atento à saúde bucal da mãe, que deve
estar em dia para não comprometer
o bebê. Transtornos de periodontite,
por exemplo, têm relação com o nascimento prematuro de crianças.
Os cuidados na fase de aleita
mento também não podem ser
negligenciados. O cirurgião-den
tista deve orientar quanto à melhor
forma de amamentar para não pre

CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
O olhar inclusivo do cirurgião-dentista faz
toda a diferença no acolhimento do paciente
e na identificação de sua demanda específica.
O especialista em pessoas com necessidades especiais
atende a pessoa com deficiência em qualquer idade
e, normalmente, acompanha o seu amadurecimento.
Já o Odontopediatra deve ter um profissional para
indicar, tendo em vista o futuro da criança. Na prática,
muitos adolescentes e adultos que deixaram de
ser atendidos pelo Odontopediatra não conseguem
um especialista em necessidades especiais para
dar continuidade ao acompanhamento. O número
de profissionais na área ainda é muito reduzido.
Os Odontopediatras têm muita experiência
em manejo e psicologia, o que favorece o
atendimento, mas o ideal é que todos os profissionais
façam atualizações necessárias para atender
pacientes com necessidades especiais e se adequar

à abordagem individualizada para cada demanda.
Reforça-se que a Odontologia é a mesma para todos,
mas é importante estar atento às especificidades
de cada paciente, seja para facilitar seu
posicionamento na cadeira odontológica
com almofadas, estabilizadores, ou para ajudar
na comunicação com o cirurgião-dentista.
A atualização constante deve ser uma prioridade,
não só para quem atende pessoas com deficiência
ou alterações sistêmicas. Para aqueles que se
interessam em saber mais sobre a Odontologia
voltada aos pacientes com necessidades especiais,
há cursos de capacitação, mas é preciso atenção
para evitar propagandas enganosas. A recomendação
é conhecer professores, pesquisar sobre as
possibilidades de atuação na área, procurar
cursos com vivência clínica e com boas indicações
de outros colegas que já tenham participado.
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60anos

de Periodontia no Brasil

Em celebração dupla, a APCD homenageou os cem
anos do professor Antônio Césio de Pádua Lima,
que trouxe a primeira disciplina sobre o tema para
as universidades brasileiras

E

m 1959, quando pouco se sabia sobre Periodontia no Brasil, o então
jovem cirurgião-dentista e pesquisador Antônio Césio de Pádua Lima
chamou a atenção dos profissionais do país para a importância da especialidade. Foi ele o responsável por inaugurar a disciplina de Periodontia na PUC-Campinas e por fundar o primeiro curso de especialização da área na Escola de
Aperfeiçoamento (EAP) da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD).
Com expressivos avanços, a Periodontia se tornou um ramo clínico indispensável
à Odontologia, e é crescente o número de profissionais interessados em
entender como ela pode proporcioAs novas ferramentas disponíveis
nar qualidade ao atendimento ofereao alcance dos cirurgiões-dentistas,
cido aos pacientes.
desenvolvidas graças à evolução do setor,
As novas ferramentas disponíveis
indicam que em alguns anos serão mais
ao alcance dos cirurgiões-dentistas,
raros os casos de doenças periodontais,
desenvolvidas graças à evolução do
especialmente as de evolução mais grave
setor, indicam que, em alguns, anos
serão mais raros os casos de doenças
periodontais, especialmente as de
evolução mais grave. Com o intuito
de marcar a importância e o desenvolvimento da área, que completa 60 anos,
e celebrar o centenário do pioneiro homenageado no evento, a APCD reuniu
profissionais da Odontologia em sua sede central no dia 6 de outubro de 2018.
Além das homenagens à Periodontia, os participantes debateram pontos importantes de sua história e tendências técnicas e científicas do setor, reconhecido
internacionalmente por uma produção acadêmica de excelência. As pesquisas
produzidas no âmbito da especialidade vêm rompendo paradigmas em temas
que vão desde o entendimento da microbiologia e de aspectos imunológicos de
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condições periodontais até o uso de laser no tratamento de periodontites.
As homenagens prestadas no evento estimularam uma importante avaliação sobre o momento da Periodontia, além de permitirem projeções para o futuro desta
área, indispensável para a promoção da saúde bucal. O idealizador do encontro foi
o professor Rodrigo Guerreiro Bueno de Moraes, membro da Câmara Técnica de
Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP).
Para analisar e debater o assunto, foi realizado, no evento, o painel “Como eu
vi, vejo e para onde caminha a Periodontia?”. Os participantes da discussão incluíram Giussepe Romito, professor titular de Periododontia da Faculdade de
Odontologia da USP; Antônio Wilson Sallum, professor titular da Unicamp em
Periodontia; e Hamilton Taddey Bellini, professor titular em Periodontia aposentado pela PUC-Campinas e fundador da Associação Brasileira de Odontologia de
Promoção de Saúde (Aboprev).
O centenário professor foi agraciado por uma série de homenagens que
fizeram justiça à sua trajetória de vida. Sua história se confunde com a da
própria especialidade à qual se debruçou e que tão bem representou nos seus
anos dedicados à Odontologia.

Futuro da Periodontia pelo olhar de um pioneiro
“Vejo a Periodontia, com base nas técnicas e na ciência, com imenso otimismo”,
destacou o homenageado da noite. A história da Periodontia mostra que, entre as
décadas de 1940 e 1950, a Odontologia dos Estados Unidos estava dando passos
importantes rumo à preservação de dentes a partir de atitudes clínicas de instrução
sobre cuidados com a boca. “Nessa fase, eu estava disposto a seguir, na busca pelo
sucesso clínico, os rumos para um aprimoramento que proporcionasse excelência
na confecção de reabilitações protéticas. Assim, escolhi os Estados Unidos como
destino, e lá fui sensibilizado por grandes estudiosos e clínicos voltados para a prática de intervenções focadas na manutenção de dentes e conectados a um periodonto
sem sinais clínicos de doença. Assim surgiu a inovadora atitude clínica que fundamenta, até hoje, o dia a dia de clínicos e periodontistas pelo Brasil e pelo mundo.”

A importância da Periodontia
A homenagem foi uma oportunidade de reflexão sobre a ciência e os rumos da
profissão nos próximos anos, tendo em vista a importância da Periodontia para a
Odontologia. É fundamental discutir a retomada da Periodontia e sua relevância
para o setor, sobretudo em relação à colaboração na promoção da saúde e nos
modernos procedimentos estéticos.
Apesar de todos os esforços da comunidade de periodontistas e da crescente
evolução da especialidade, ainda é preciso ampliar consideravelmente o acesso da
população a informações sobre a importância da saúde bucal. É com esse objetivo que está sendo elaborada uma jornada de conscientização, a ser realizada em
2019, para que as pessoas atentem sobre a importância de atitudes positivas para
a saúde da boca.
O evento deverá receber o título “Periodontia de Raiz” e terá como missão reforçar a importância de se manter o dente para toda a vida. O foco será em medidas para a recuperação e prevenção dos problemas dentários e na promoção da
saúde por meio da Periodontia. Chamar a atenção de todos para os cuidados com
a higiene e saúde periodontal será um dos principais objetivos da iniciativa, que
pretende disseminar informações de utilidade pública.
O Brasil está em consonância com o que há de melhor em termos de desenvolvimento da Periodontia, é referência no tema e exporta professores especialistas para
universidades americanas e europeias. São milhares de brasileiros beneficiados pelo
avanço da Periodontia – persiste, no entanto, a luta para que uma parcela maior

da população tenha acesso a informações essenciais sobre higiene e prevenção de doenças.
É fundamental que as pessoas conheçam a importância da Periodontia para a saúde sistêmica, já que, em
casos de doenças periodontais, pode
estar ligada a transtornos pulmonares, de coração e a diabetes. Além
disso, essas enfermidades podem
aumentar o risco de parto prematuro e de nascimento de bebês abaixo
do peso. É por meio da prevenção e
difusão de cuidados básicos voltados
para a Periodontia, como a higiene
bucal correta e descontaminação das
superfícies dentárias, que será possível evitar transtornos de saúde que
afetam grande parte da população,
promovendo qualidade no atendimento e diminuindo custos no sistema público de saúde.

PARTICIPAÇÕES
ILUSTRES
Também participaram
do evento em comemoração
aos 60 anos da Periodontia,
o presidente da Sociedade
Brasileira de Periodontia
(Sobrape), Joaquim Rezende;
a professora Magda Feres,
presidente da International
Academy of Periodontology
(IAP), que enviou sua
mensagem por meio
de vídeo, especialmente
elaborado para a ocasião;
Enilson A. Sallum, da
FOUnicamp; Daniel J.
Lowckzyk, da Odontologia
da Unisa e do Conselho
Científico (COCI) da APCD;
Antonio W. Sallum, da
FOUnicamp; Aida S Haddad,
presidente do COCI; Débora
Pallos, da Odontologia
da Unisa e Unitau;
Hamilton T. Bellini e
Francisco R. B. Moraes,
da FOPUC-Campinas.
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programa de prevenção e monitoramento. Por isso, é importante rastrear as
lesões bucais, que podem ser detectadas precocemente, ainda pré-malignas.
Dessa forma, o tratamento e a qualidade de vida do paciente são favorecidos.
A maior parte dos diagnósticos, entre 70% e 50%, ocorre na fase mais avançada
da doença, o que prejudica a recuperação do paciente e amplia o risco de mutilações
e morte, como mostra o estudo do Inca. Mas se a doença for identificada em
estágio inicial, há sobrevida em mais de 80% dos casos, afirma o professor.
Apesar do câncer de boca ser o transtorno menos prevalente entre as doenças bucais, também é considerado um problema de saúde pública. É essencial,
portanto, que os profissionais da Odontologia direcionem muita atenção ao
tema, que trabalhem com a prevenção e ajudem a evitar que lesões bucais com
potencial de transformação maligna evoluam. Prezar por uma atenção integral
qualifica o trabalho dos profissionais da Odontologia, além de ser uma forma de
valorização da posição dos cirurgiões-dentistas no atendimento à saúde.

A coordenação do cuidado

Tecnologia é aliada no combate ao

câncer bucal

Plataforma virtual desenvolvida pela Secretaria Estadual de
Saúde de São Paulo, em parceria com o Hospital Santa Marcelina,
permite o monitoramento e facilita a prevenção de tumores
da cavidade bucal em quase 90% das cidades do estado

F

eridas persistentes, sangramentos e nódulos na cavidade oral – lesões que,
se identificadas em estágio inicial, na cadeira do cirurgião-dentista, não se
transformariam nos quase 15.000 casos de câncer de boca esperados em
2018 no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), esse é o
quinto tipo de tumor mais recorrente entre a população brasileira e atinge, sobretudo,
os homens, que têm três vezes mais chance de desenvolver a enfermidade. Na região
Sudeste, é o quarto tumor mais comum em indivíduos do sexo masculino.
Com o intuito de conter esses índices e evitar que os diagnósticos ocorram na
fase avançada da doença, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP),
em parceria com o Hospital Santa Marcelina, desenvolveu um amplo programa
de monitoramento e prevenção do câncer de boca. Por meio de um ambiente
on-line, são reunidas informações sobre o percurso e histórico do paciente pelos vários níveis da rede pública de saúde, o que permite o rastreamento dos casos de lesões e tumores na cavidade oral em praticamente todo o estado – entre
os 645 municípios paulistas, 579 utilizam efetivamente a ferramenta.
O grande problema que envolve o câncer bucal diz respeito à falta de
diagnóstico precoce, alerta Sílvio Abreu, professor e um dos idealizadores do
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O sistema da SES-SP já registrou a realização de mais de 1,7 milhão exames,
sendo 469.000 no estado de São Paulo no ano de 2018, quando foram detectadas
18.135 lesões na cavidade oral; e 35 casos de câncer bucal foram confirmados.
Como a atualização da ferramenta é feita em tempo real, os números podem ser
alterados a qualquer momento.
Todo o percurso do paciente na rede pública de saúde pode ser descrito e
rastreado por meio do recurso. Isso permite, por exemplo, a efetivação de um
atributo essencial para a Atenção Primária à Saúde (APS): a coordenação do
cuidado. É uma prática que aumenta consideravelmente as chances de um
diagnóstico precoce e a possível prevenção do câncer de boca.
A tecnologia usada hoje na rede pública de saúde de São Paulo é fruto de
um longo trabalho de rastreamento iniciado em 2001 na capital paulista
como projeto piloto para as demais cidades do estado. A metodologia evoluiu
consideravelmente ao longo dos anos, começou com planilhas impressas e
disquetes, substituídos posteriormente pelos CDs para armazenamento de
dados. Apenas em 2015, chegou-se ao modelo atual, que usa recursos do sistema
Moodle e outros aplicativos, permitindo a atualização dos dados em tempo real.
Atualmente, os coordenadores municipais de saúde bucal são os responsáveis
por abastecer a ferramenta com os dados enviados pelas Unidades Básicas de
Saúde. Mas o objetivo é que os próprios cirurgiões-dentistas tenham acesso direto.

AS PRINCIPAIS CAUSAS
DO CÂNCER DE BOCA
Álcool e tabaco, usados em excesso, são os principais agentes
causadores dos tumores. Quando as duas substâncias são associadas,
aumentam em 30 vezes as chances de desenvolver a doença.
HPV ou papiloma vírus humano, transmitidos em relações sexuais
sem proteção, podem acelerar o desenvolvimento desse tumor
e tem levado um número cada vez maior de jovens de até 40 anos
a desenvolverem o câncer de orofaringe.
Excesso de sol sem o uso de protetor solar ou chapéu também está
entre os fatores que ajudam a desencadear tumores na região da boca.
Informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e Organização Mundial da Saúde (OMS).

ATENÇÃO
AOS SINAIS
Feridas que demoram
mais de duas semanas para
sumirem ou ressecamento
excessivo dos lábios devem
ser analisados com cautela.
Caroços na boca ou na
bochecha, mudanças na
coloração da cavidade bucal
ou sangramentos requerem
atenção redobrada.
Dentes frouxos, inchaços
persistentes, mudanças
na voz e perda de peso
também devem ser levados
em consideração.

Apesar da defasagem em termos
de recursos financeiros que envolve
a gestão da saúde bucal, é importante destacar que não há, no mundo,
um programa de monitoramento
de lesões bucais tão eficaz, que de
fato monitore todo o percurso do
paciente no âmbito da rede pública
de saúde. O professor Abreu explica
que praticamente 90% dos municípios de São Paulo utilizam efetivamente a ferramenta, mas o que impede que todas as cidades usufruam
dessa facilidade são as limitações
de ordem estrutural, como falta de
equipamentos, falhas na rede de internet ou outros problemas, como
roubos frequentes de cabos.
As perspectivas para os próximos
anos são positivas – já há três reu
niões marcadas com entidades internacionais nos Estados Unidos, no
Canadá e na França. O objetivo é firmar parcerias para a busca de recursos que serão destinados à otimização do monitoramento completo e
também ao aprimoramento da parte
técnica do ambiente virtual. Espera-se, assim, mais rapidez no processo,
melhor usabilidade e maior segurança dos dados.
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Odontologia
Hospitalar
em expansão

Estudo do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto mostra
que atuação de cirurgiões-dentistas reduziu em 56%
o índice de infecções respiratórias na UTI; tema já é lei
municipal em São Paulo e avança no âmbito federal

P

acientes hospitalizados estão sujeitos a infecções de origem bucal. É possível, no entanto, encarar o problema por meio de uma prática recente,
mas em franca expansão: a Odontologia Hospitalar.
De acordo com a Profa. Dra. Denise Caluta Abranches, coordenadora do
Serviço de Odontologia do Hospital São Paulo/SPDM/UNIFESP e presidente
da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CROSP, a integração do
cirurgião-dentista com médicos, enfermeiros e outros profissionais de equipes
multidisciplinares contribui, sobretudo, nas reduções de focos infecciosos em
pacientes hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) oncológica,
cardíaca, e nos transplantes de órgãos sólidos e de medula óssea.
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A presença do profissional de Odontologia de forma preventiva e curativa melhora significativamente a qualidade de vida do paciente hospitalizado, bem como
a redução de custos ao hospital. Já a visita regular do cirurgião-dentista, aliada a
um tratamento realizado em conjunto com a equipe multidisciplinar do hospital, favorece sobretudo os pacientes mais suscetíveis e com baixa imunidade. É o
caso daqueles que passam por quimioterapia e oncológicos de maneira geral, dos
transplantados, ou ainda das pessoas que têm síndromes neuro-psico-motoras,
doenças cardiovasculares ou renais e
outras moléstias infecto-contagiosas.
Se os pacientes mais debilitados têm
Se os pacientes mais debilitados têm problemas
problemas na cavidade oral, cáries
na cavidade oral, cáries profundas, mucosite
profundas, mucosite (inflamação da
(inflamação da mucosa oral) ou infecções
mucosa oral) ou infecções odontogêodontogênicas, o risco de surgir outras
nicas, o risco de surgir outras infecções
infecções pelo organismo é ainda maior,
pelo organismo é ainda maior, o que
o que agravaria o quadro clínico
agravaria o quadro clínico.
É importante reforçar que a principal função do cirurgião-dentista
no ambiente hospitalar é prestar assistência odontológica a fim de reduzir, eliminar e tratar o foco de infecções, apoiado por um consultório dentro do hospital, e, também, assistência no leito do paciente. A utilização da laserterapia de
baixa potência evita agravos sistêmicos e secundários aos pacientes hospitalizados, sobretudo na oncologia.
Otimizar os recursos hospitalares é outra vantagem da presença dos cirurgiões-dentistas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – essa prática pode
contribuir para a redução do tempo médio de internações, racionalizar o uso
de antibióticos de alto custos e demais medicações, além de diminuir a necessidade de exames complementares. A liberação do leito para outro paciente
do Sistema Único de Saúde (SUS) é mais um reflexo positivo do trabalho do
cirurgião-dentista no ambiente hospitalar.

Eficácia comprovada no Hospital
das Clínicas de Ribeirão Preto
Atento à importância da saúde bucal para o bem-estar geral do organismo, o
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
em Ribeirão Preto (FMRP), trouxe cirurgiões-dentistas para sua equipe médica e
reduziu em 56% o índice de infecções respiratórias em sua UTI.
Esse foi o resultado de estudo realizado com 254 pacientes adultos internados
na Unidade de Terapia Intensiva do hospital. De acordo com o professor Fernando Bellíssimo Rodrigues, do Departamento de Medicina Social da FMRP e um
dos responsáveis pela pesquisa, os pacientes receberam cuidados semanais dos cirurgiões-dentistas, que trabalharam alinhados à equipe multiprofissional do HC.
Rodrigues aponta que a presença de profissionais da Odontologia em Unidades de Terapia Intensiva é uma prática que já ocorre em alguns hospitais do
Brasil, mas não havia, até então, comprovação científica da eficácia desse profissional integrado à equipe hospitalar.
O assunto tem sido estudado há algumas décadas, e os progressos na pesquisa
da FMRP ocorreram após um teste com antissépticos bucais. O produto foi
testado nos pacientes com o objetivo de impedir a proliferação de certos
microorganismos. Mas essa estratégia não funcionou, porque o antisséptico não
era eficaz contra danos mais graves na cavidade oral. Foi nesse momento que os
pesquisadores introduziram profissionais de Odontologia na equipe médica para
tratar dos problemas bucais dos pacientes.

“As conclusões do estudo foram
além das expectativas e evidenciaram
que é extremamente positivo o
impacto da presença dos cirurgiões-
-dentistas na UTI. Hoje, nossos pa
cientes contam com uma equipe de
profissionais com atuação não só na
Unidade de Terapia Intensiva, mas
em outras áreas do hospital, como a
de transplante de medula”, sublinha
Fernando Rodrigues.
O próximo desafio, que já vem
amparado em resultados pro
mis
sores, é ampliar a Odontologia Hos
pitalar no Brasil e no mundo. São
poucos os hospitais brasileiros que
adotam a especialidade, e, em nível
internacional, isso é possivelmente
pior. Não há, por exemplo, relatos
científicos de experiências semelhan
tes em outros países.
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Profissão

perito

Odontólogo e perito criminal da Polícia Científica do Estado
de São Paulo há mais de 20 anos, Eduardo Menezes Gomes
revela rotina intensa e lembra casos marcantes de sua carreira
pauta para ser sancionado
A Odontologia Hospitalar foi regulamentada no Brasil pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em 2015 e é tema do Projeto de Lei 34/2013,
aprovado recentemente pelo Senado Federal. O PL garante a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar, aos
portadores de doenças crônicas e, ainda, aos atendidos em regime domiciliar
na modalidade home care. O texto é acompanhado pela Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.
O Projeto de Lei, que aguarda pauta para ser sancionado, contou, em
A Odontologia Hospitalar foi regulamentada
sua tramitação, com o apoio do Conno Brasil pelo Conselho Federal de
selho Federal de Odontologia, que
Odontologia (CFO) em 2015 e é tema
montou uma Comissão Parlamendo Projeto de Lei 34/2013, aprovado
tar para trabalhar, paralelamente, na
recentemente pelo Senado Federal.
mobilização dos senadores quanto
O PL garante a prestação de assistência
à sua aprovação.
odontológica a pacientes em regime de
Referendando a importância de
internação hospitalar, aos portadores
norma que assegure o tratamende doenças crônicas e, ainda, aos atendidos
to odontológico de pacientes da
em regime domiciliar na modalidade home care
rede pública de saúde, São Paulo

aprovou, em fevereiro de 2018, a
Lei Municipal 16.860, que garante
proteção à saúde bucal das pessoas
hospitalizadas. Na mesma direção,
a cidade de Santos (SP) já tem em
sua legislação municipal uma norma com teor semelhante ao projeto
que tramita no Senado.
A aprovação das leis estaduais e
municipais é de suma importância
para que a Odontologia Hospitalar
possa instituir a política de proteção
à saúde do paciente hospitalizado,
ga
rantindo atendimento odonto
lógico em todos os níveis, para toda
a população.
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CAMINHOS PARA A ESPECIALIZAÇÃO
EM ODONTOLOGIA HOSPITALAR
Vale ressaltar que os cursos de Odontologia Hospitalar que
promovem a habilitação na área já são uma realidade no Brasil.
É importante, nesse momento, que haja fiscalização para que estejam
dentro das normas e diretrizes do Conselho Federal de Odontologia.
Também defende-se que o tema faça parte da grade curricular
dos cursos universitários, para que o aluno conclua a graduação
com conhecimento aprofundado na área.

O

roteiro é clássico. Policiais
demarcam o local do crime com fitas amarelas,
enquanto um perito desvenda detalhes cruciais do caso com a ajuda de
equipamentos sofisticados e, também, de sua intuição. A cena, comum nas séries de TV americanas,
no entanto, têm pouco a ver com a
rotina no Instituto Médico Legal de
São Paulo (IML) - palavra de quem
vive o dia a dia no IML de perto há
mais de 20 anos.
Cirurgião-dentista responsável pe
las perícias do estado de São Paulo,
Eduardo Menezes Gomes trabalha na
instituição desde 1996. Participou dos
reconhecimentos de arcadas dentárias de dois dos mais graves acidentes
aéreos da história do Brasil, em 1996
(Fokker 100 da TAM, com 99 mortos) e em 2007 (Airbus A320 da TAM,
com 199 vítimas).
Há quatro anos, integrou a equipe
que identificou os sete tripulantes
presentes no avião do presidenciável
Eduardo Campos, que caiu em Santos (SP). Também integrou a equipe multidisciplinar que ajudou a buscar, nos escombros, os restos mortais de sete vítimas
da queda do Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, centro de
São Paulo, que chocou o país em maio de 2018.
Nascido em 1964 na cidade de Piracaia, a 90 km de São Paulo, Eduardo Menezes conviveu com familiares policiais e viu no IML um caminho para ingressar no serviço público. “Eu já tinha alguma familiaridade com o assunto e, ao me
formar em Odontologia, já parti para a área forense”, lembra. Formado pela USP
de Ribeirão Preto em 1988, Eduardo Menezes Gomes é mestre e especialista em
Odontologia Legal e Deontologia pela USP, e também em Bioética pela mesma
universidade, além de professor universitário na Universidade Cidade de São
Imagem cedida para o CROSP

Projeto de Lei Federal aguarda

Paulo (UNICID) e na Universidade
Guarulhos (UNG).
Os casos de perícias mais complexos, como os grandes acidentes aéreos, ganham as manchetes e a curiosidade das pessoas, mas são exceções
na rotina de um odontolegista. “Diferentemente do que grande parte
da população imagina, a maioria dos
nossos exames são feitos em vítimas
vivas: pessoas em que realizamos
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exames de corpo de delito de lesão corporal”, explica. Ele conta que a maior parte
das ocorrências que atende em São Paulo está relacionada a vítimas de agressões
sexuais, estupros, brigas e até a pacientes insatisfeitos com cirurgiões-dentistas
em busca de reparação médica ou indenizações. “Nós, que trabalhamos com a
perícia, até assistimos às séries de TV, mas como se fossem novelas. O nosso dia
a dia é bem diferente.”
A avaliação odontológica pode ser crucial para sentenças em casos de vítimas
de agressão interpessoal (como estupros e assédio sexual), acidentes de trânsito, atropelamentos e brigas. “Tudo que acomete a cavidade bucal ou o complexo
maxilomandibular como um todo carece de uma avaliação por um profissional
específico. Esse especialista é o odontolegista.”
Salta aos olhos o crescimento do número de casos relacionados à responsabilidade profissional nos últimos anos, o chamado erro odontológico. Alguns
pacientes, insatisfeitos com seu cirurgião-dentista, chegam a registrar boletins
de ocorrência e abrir pedidos de indenização por lesão corporal. Os laudos técnicos de um odontolegista, portanto, são de suma importância para a resolução
destes processos judiciais.

sos de identificações por ano.”
Outra característica da polícia forense que só existe na TV é o alto
índice de utilização de exames de
alta complexidade, que são caros e
demorados. “Disponibilizar esses
elementos todos para qualquer caso
não existe nem nos EUA nem em lugar nenhum.”
Atualmente, o IML de São Paulo
trabalha com equipes de odonto
logia legal e antropologia forense, que
reúnem médicos le
gis
tas e odonto
legistas a auxiliares de ne
crópsia e
radiologistas. “Hoje, temos apenas
cinco odontolegistas e dois médicos
legistas destacados para essescasos no
estado de São Paulo, além de outros
profissionais que aca
bam sempre
ajudando, como os da necropsia e
do administrativo, que nos dão um
alicerce muito importante.”
Em suma, o trabalho do odonto
legista deve estar integrado a um
esforço coletivo com profissionais
de outras disciplinas, em uma tarefa
que demanda conhecimento técni
co apurado e atualização constan
te, alémde equilíbrio emocional e
muita dedicação.

Equilíbrio emocional
Além da atmosfera cinematográfica, o trabalho de identificação de corpos em
acidentes aéreos traz também desafios de ordem psicológica. “Essas tragédias
demandam um trabalho de equipe muito grande”, diz Menezes. No acidente
aéreo de 1996, a odontologia legal contribuiu com praticamente 40% das identificações. Em 2007, quase 60% das identificações foram feitas por exames antropológicos e de arcadas.
O odontolegista revela que, durante a carreira, aprendeu a lidar com a carga de
emoções de vítimas e parentes. “Algumas pessoas acham que quem trabalha nessa
área é um profissional muito frio, sem sentimento. Pelo contrário, somos carregados de muita emoção, mas, na hora do exame, a equipe de identificação tem sempre que separar o profissional do emocional. Realmente tem que ter um equilíbrio
psicológico forte e um conhecimento técnico e científico profundo”, diz.

Ficção x realidade
Outro aspecto que diferencia os seriados americanos, como CSI e Bones, do
cotidiano brasileiro, é o volume de trabalho. “Às vezes, o que a gente faz em uma
semana é a casuística de um ano deles no seriado. Aqui fazemos cerca de 150 ca-

Três conselhos para

1
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jovens odontolegistas
Nunca pare de estudar. Não busque
apenas o conhecimento científico
dentro da área da odontologia legal,
mas todo o conhecimento na área
odontológica;

Tenha sempre embasamento e conhecimento jurídico, pois esse é um
ofício auxiliar da justiça. É preciso
estar familiarizado com o Código
Penal e com a legislação brasileira;

emocional é essencial. É
3 Equilíbrio
importante aprender a lidar com o
sofrimento dos outros, muitas vezes
antes do seu. É com isso que convivemos no dia a dia.

Conteúdo para o

exercício
profissional
Programa Integração completa cinco anos com aumento
de procura no interior e parceria cada vez mais forte com
as prefeituras paulistas

F

alar sobre a profissão para quem está na linha de frente, tanto no setor
público quanto na iniciativa privada – essa é a premissa do Programa
Integração, que completou cinco anos em 2018. Os profissionais e estudantes de Odontologia que participam das atividades em todo o estado adquirem orientações valiosas sobre temas práticos, como estratégias de gestão para os
consultórios, orientações para realizar corretamente as declarações de imposto
de renda, os melhores caminhos para a aposentadoria e diversos outros assuntos
pertinentes à comunidade. Mais de 8.000 inscritos do CROSP já participaram das
atividades do Integração.
Desde a criação do Programa, muita coisa mudou - e para melhor. Um dos
principais avanços da iniciativa é a parceria com as prefeituras. Apesar de enfrentar alguns entraves no início, como a dificuldade de aproximação com as cidades
do interior, o programa se desenvolveu rapidamente e registra crescimento de

MAPA DAS REGIÕES
ATENDIDAS
PELO PROGRAMA
INTEGRAÇÃO
DE 2014 A 2018

MACRORREGIÃO 1
ARARAQUARA

MACRORREGIÃO 4
SANTOS

MACRORREGIÃO 2
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MACRORREGIÃO 3
BAURU

MACRORREGIÃO 5
CAPITAL
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A ética da profissão

público. O sucesso do Integração fez com que as próprias cidades percebessem a
importância dos conteúdos apresentados nas aulas, e, em muitos casos, parte dos
municípios o pedido para a realização do evento.
O Programa Integração tem como principal objetivo oferecer palestras sobre
assuntos relevantes ligados à gestão de clínicas e consultórios, aproximando o
Conselho de seus inscritos e promovendo a chegada de informações atuais, úteis
e práticas para os profissionais da Odontologia. A curadoria dos conteúdos oferecidos nos eventos tem como diretriz a oferta de assuntos que impactam o dia a
dia dos consultórios, como sustentabilidade econômica, segurança no trabalho,
excelência no atendimento, esclarecimentos contábeis, cálculos de aposentadoria
e imposto de renda, entre outros assuntos que trazem ganhos à vida profissional.
Muitos dos temas oferecidos no Programa Integração, vale destacar, sequer são
abordados nas grades curriculares dos cursos universitários de Odontologia, o
que vem aumentando a demanda de estudantes.

é um exemplo de
assunto que tem
atraído muito
público às palestras,
desde o início do
Programa, assim
como a importância
do preenchimento
e arquivamento
do prontuário

Informações que
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fazem a diferença
A ética da profissão é um exemplo
de assunto que tem atraído muito público às palestras, desde o início do
Programa, assim como a importância
do preenchimento e arquivamento do
prontuário. Neste aspecto, vale ressaltar que o trato correto com o documento é uma das melhores formas
de precaução em relação a possíveis
processos judiciais com os pacientes.
Saber preencher corretamente os
prontuários é de extrema importância
para os cirurgiões-dentistas – é necessário certificar-se de colher as assinaturas dos pacientes em termos de
consentimento, por exemplo. As boas
práticas nesse campo são primordiais
para evitar complicações jurídicas e
possíveis prejuízos financeiros.
Outro grande passo do Programa
foi o aumento da interação entre
o CROSP e outras instituições.
Além das prefeituras do interior,
a iniciativa conta com o apoio da
Associação Paulista dos Cirurgiõesdentistas (APCD), que tem grande
capilaridade em São Paulo. Com
a parceria, cresceu o número de
palestras nas próprias prefeituras,
além de associações comerciais,
câmaras municipais e universidades
em todo o Estado. O programa é uma
forma de mostrar que o Conselho e a
classe profissional são um só e estão
em sintonia constante para o bom
exercício da Odontologia.

OS 10 PRINCIPAIS TEMAS POR
VOLUME DE PÚBLICO EM 2017 E 2018
•
•

•

•
•

Aposentadoria especial
do cirurgião-dentista
Conceitos básicos de
contabilidade aplicada
às clínicas odontológicas
Imposto de renda: entenda
as novas regras para
profissionais da Odontologia
Minimizando riscos
na Odontologia
Como divulgar o seu

•
•
•

•

consultório nas mídias
A importância do prontuário
odontológico
Prescrição de medicamentos:
direitos, deveres, limitações
Segurança do paciente
e promoção em saúde
para a equipe auxiliar
da saúde bucal
Rede de Atenção no Serviço
Único de Saúde (SUS)
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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).
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Câmaras Técnicas

Tratamentos indicados para disfunções

temporomandibulares

Fatores predisponentes e perpetuantes devem ser identificados
por meio da anamnese; diagnóstico correto é fundamental

D

isfunção temporomandibular (DTM) e dor orofacial são de
no

minações de qualquer desarmonia das articulações tempo
ro
mandibulares, dos músculos do aparelho estomatognático e dos
suprimentos vascular e nervoso desses tecidos (ocasionando dor, limitação dos
movimentos mandibulares, ruídos articulares e deformidades faciais). A DTM é
a maior responsável pelas dores orofaciais não odontogênicas.
Consta do termo do 1º Consenso em Disfunção Temporomandibular e
Dor Orofacial, aprovado em reunião realizada em 2010 durante o CIOSP,
que entre 40% e 75% da população apresenta ao menos um sinal de DTM.
Há uma diferença entre a prevalência de sinais e sintomas de DTM e a res
pectiva necessidade de tratamento, relatam estudiosos do tema. A taxa de
atendimento para DTM na população adulta foi estimada em 15,6%; para
crianças e adolescentes, a prevalência é mais baixa.
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Há diversas alterações no organismo humano que podem ser confundidas
com DTM, como problemas otológicos, neurológicos, vasculares, odontogê
nicos, reumatológicos, neuralgia do trigêmeo, dor sinusal, síndrome de Eagle,
entre outros. Na literatura especializada, há várias sugestões de condutas para
a avaliação do paciente, como RDC/TMD, DC/TMD, Guidelines for Orofacial
Pain and Temporomandibular Disorders from European Academy of Cranio
mandibular Disorders, Wise Web, por exemplo. Além de facilitar o trabalho
de investigação do profissional, também é criado um padrão para pesquisas e
estudos comparativos.

Seja qual for a área de atuação do cirurgião-dentista, o diagnóstico correto
é o ponto inicial para o êxito do tratamento. A anamnese deve fazer parte
da avaliação de qualquer paciente e deve conter: histórico médico, queixa
principal, antecedentes da doença atual, ocorrências dentais, biografia do
paciente, características dos sintomas, fatores modificadores da dor, doenças
sistêmicas e possíveis causas etiológicas.
Também é importante identi
ficar os fatores predisponentes e
perpetuantes, realizar exame clí
Os tratamentos conservadores
nico e funcional do sistema masti
acompanham a cirurgia no pré e
gatório, exames de imagem e,
pós-operatório e são indicadas para
eventualmente, quando necessário,
disfunções extra e intra-articulares
es
cla
recer o diagnóstico e pedir
conforme o diagnóstico, visando
testes laboratoriais. Existem vá
melhora dos sintomas e qualidade
rios fatores de risco que estão en
de vida dos pacientes
volvidos na gênese das DTMs,
fazendo com que a etiologia da dor
seja multifatorial e talvez necessite
de mais esclarecimentos.
A Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP), em seu manual de 4ª
edição, estabeleceu uma classificação das diferentes formas de DTM em dois
grandes grupos: DTM muscular e DTM articular, subdividida em desordens
do desarranjo do disco, deslocamento do disco com redução e sem redução,
deslocamento da ATM, problemas inflamatórios, sinovite e capsulite,
poliartrite, alterações não inflamatórias, osteoartrite primária e secundária,
anquilose e fratura (processo condilar).
A DTM articular está relacionada à desarmonia que envolve as articulações
temporomandibulares: ossos, cápsula articular, membrana sinovial, tecido
retrodiscal e ligamentos. Como considerar uma ATM saudável? Ausência da
sintomatologia (como ruídos articulares), dor inexistente e abertura bucal
normal (36mm a 42mm). Uma criteriosa avaliação clínica associada a um
exame de imagem para verificar as estruturas intra-articulares é o ideal para
obter o diagnóstico correto e um plano de tratamento eficaz.

Indicações de tratamentos
O tratamento das desordens intra-articulares é dividido em duas categorias:
conservadores ou reversíveis e invasivos ou irreversíveis. A Câmara Técnica
de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial do CROSP indica
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A importância da anamnese

que as terapias reversíveis sejam a primeira escolha de tratamento para
as disfunções temporomandibulares, mesmo quando haja necessidade
de procedimento cirúrgico. Os tratamentos conservadores acompanham
a cirurgia no pré e pós-operatório e são indicados para disfunções extra e
intra-articulares conforme o diagnóstico, visando a melhora dos sintomas e a
qualidade de vida dos pacientes.
O tratamento conservador prevê o aconselhamento do paciente e traz
diversos benefícios, como explicações simplificadas sobre a sua condição,
auxílio na redução da ansiedade e do medo, além de aumentar a confiança
e a afinidade entre o paciente e o profissional. Para tratar uma patologia
da ATM, muitas vezes, é necessário mais do que um método terapêutico,
sendo comum a demanda de profissionais de outras áreas da saúde, a saber,
fisioterapeutas, massoterapeutas, acupunturistas, entre outros.
Também como coadjuvante nos tratamentos convencionais da ATM, a
farmacoterapia visa controlar os efeitos centrais secundários à condição ál
gica e inibir respostas inflamatórias que agravam a dor na ATM.
Dos dispositivos intraorais, a placa oclusal é o método mais convencional
de tratamento das DTMs. Atua promovendo uma função articular
balanceada, protegendo os dentes de desgastes e mobilidade, relaxando
músculos da mastigação, redistribuindo as forças aplicadas na mandíbula.
Também há melhora na função da ATM, reduzindo assim o bruxismo e
tratando disfunções e dor nas articulações e músculos da mastigação.
Os métodos invasivos ou irreversíveis mais comuns são as modificações
permanentes da oclusão e as cirurgias da ATM, que são indicadas somente
em um número reduzido e específico de situações, como fraturas, tumores,
anquiloses, distúrbios congênitos ou de desenvolvimento.

Dos dispositivos
intraorais, a placa
oclusal é o método
mais convencional
de tratamento
das DTMs. Atua
promovendo uma
função articular
balanceada,
protegendo os
dentes de desgastes
e mobilidade,
relaxando músculos
da mastigação,
redistribuindo
as forças aplicadas
na mandíbula
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Como identificar instrumentos endodônticos

Peças com

falsificados
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O profissional ou aluno de Odontologia que operar com instrumentos
de comprimento irregular pode alterar a técnica de preparo, promovendo
inadequada desinfecção e deixando contaminação persistente no conduto
radicular do paciente. Peças com alteração no metal podem ser menos
flexíveis e aumentar o risco de fratura, ocasionando dificuldade na des
contaminação dos canais ou ainda promovendo outros tipos de acidentes,
como perfurações e desvios apicais.

Providências de precaução
É fundamental desconfiar de um preço milagroso, pois há certa padroni
zação de cobrança no Brasil e no exterior. Fiscalizar um produto no ato do
recebimento também é uma prática recomendável e aconselha-se a checagem,
se possível, com um produto genuíno. Em caso de dúvida, o profissional deve
entrar em contato direto com o fabricante – os produtos autênticos podem ser
rastreados através da identificação do lote para confirmar sua autenticidade.

ORIGINAL
Imagens meramente ilustrativas cedidas para o CROSP

O

número de produtos falsificados no setor odontológico aumentou
vertiginosamente nos últimos anos. Fabricantes de equipamentos
dentários têm se esforçado para alertar a classe de profissionais da
Odontologia sobre o tema. Os instrumentos adulterados são, normalmente, de
baixa qualidade e representam grave risco clínico tanto para o cirurgião-dentista
(ou estudante) quanto para o paciente. Além dos endodônticos manuais e
rotatórios, também os reciprocantes têm sido alvo de empresas de má-fé.
É possível identificar a semelhança entre produtos originais e falsificados
apenas pelo contato visual, a começar pela embalagem: logomarcas e forma
tos irregulares ou sem padrão. Em limitadores, é preciso prestar atenção à es
pessura desarmônica e coloração diferente. Com relação ao mandril e à parte
ativa, o desenho, a cor do metal e as bordas podem ser indícios de falsificação.
O cirurgião-dentista também deve ficar atento ao anel ABS, que não deve di
latar sob autoclavagem; as cores ISO não podem ser destoantes e as marcas de
medição devem ser exatas – há possibilidade de falha no comprimento. Pesquisa
em que o metal foi avaliado mostra que o tratamento térmico não é padroniza
do, provocando instrumentos menos resistentes ao tempo e à fadiga.

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

Profissionais precisam ficar atentos às embalagens, às cores,
aos formatos de letras e ao acabamento; preços abaixo de
mercado também devem levantar suspeita

alteração no metal
podem ser menos
flexíveis e aumentar
o risco de fratura,
ocasionando
dificuldade na
descontaminação
dos canais, bem
como promover
outros tipos de
acidentes como
perfurações e
desvios apicais
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Anamnese meticulosa antes do início do atendimento é
essencial para detectar um problema silencioso que pode
alterar o curso de resposta a tratamentos

N

o dia a dia do consultório, algumas pessoas sentam na cadeira
sem sinais ou sintomas aparentes que deem indícios ao cirurgiãodentista de que medidas especiais precisam ser tomadas antes do
início do atendimento. Além disso, muitos pacientes desconhecem como os
medicamentos que utilizam podem alterar o curso da resposta ao tratamento
após os procedimentos odontológicos.
A osteonecrose dos maxilares associadas ao uso de medicamentos é um
exemplo de como um efeito colateral provocado por algumas drogas antirreab
sortivas ou antiangiogênicas resulta na perda da vitalidade óssea dos maxilares.
Os sinais clínicos da lesão surgem como exposição do osso afetado com edema
local e fístulas ativas em mucosa adjacente, que persistem por mais de oito se
manas. Quanto aos sintomas, o paciente pode apontar dor, dificuldades para se
alimentar e falar, parestesia local e relatar mobilidades dentárias. De acordo com
a Associação Americana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais (AAOMS), em
2014, a osteonecrose é classificada em cinco estágios apresentados na Tabela 1.

CLASSIFICAÇÃO DA AAOMS E ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO
ESTÁGIOS

DESCRIÇÃO

EM RISCO

Nenhum osso necrótico aparente em pacientes que foram tratados com
bisfosfonatos orais ou intravenosos

ESTÁGIO 0

Achados e sintomas clínicos inespecíficos, como dor no maxilar ou osteosclerose,
mas nenhuma evidência clínica de osso exposto

ESTÁGIO 1

Osso exposto/necrótico em pacientes assintomáticos e sem evidência de infecção

ESTÁGIO 2

Osso exposto/necrótico associado à infecção como evidenciado por dor e eritema
na região do osso exposto com ou sem drenagem purulenta

ESTÁGIO 3

Osso exposto/necrótico em pacientes com dor, infecção e um ou mais dos
seguintes: fratura patológica, fístula extra-oral ou osteólise que se estende até a
borda inferior ou piso sinusal
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Osteonecrose
medicamentosa dos maxilares

Os bisfosfonatos são as principais
drogas causadoras da osteonecro
se, sendo amplamente utilizados
na medicina para prevenir e tratar
doenças como osteoporose, me
tástases e manifestações ósseas do
mieloma múltiplo. Durante o me
canismo de ação destes medica
mentos, uma parte da dose admi
nistrada pode se acumular no osso
por meses ou anos até sua completa
absorção, podendo gerar episódios
tardios de osteonecrose.
Apesar de estudos epidemiológi
cos mostrarem que sua frequência é
baixa, as osteonecroses são os efei
tos adversos mais graves desses me
dicamentos e podem trazer grandes
danos ao paciente. Por vezes, afeta o
tecido ósseo de forma extensa, po
dendo gerar infecções importantes,
levando a tratamentos cirúrgicos
complexos e mutiladores.
Há alguns anos, esse problema
tem se tornado um grande desa
fio para a classe odontológica. É
aconselhável atuar de forma pre
Presença de exposição óssea
ventiva nos grupos de risco, prin
em região posterior de
cipalmente pacientes oncológicos,
mandíbula com formação de
fístula extra-oral.
dando preferência aos problemas
dentários antes do início do uso do
medicamento. Monitorar a higiene
bucal com o intuito de eliminar
potenciais focos de infecção e diminuir os riscos de manifestação da doen
ça são medidas necessárias. Além disso, outros fatores devem ser levados em
conta, como tempo de uso da medicação, dosagem, via de administração (oral
ou injetável) e a categoria do medicamento.
Se os pacientes já fazem uso dessas drogas, o tratamento deve ser precedido
por exame clínico minucioso, complementado por exames radiográficos pano
râmicos e periapicais. Procedimentos odontológicos de rotina, como profilaxias,
restaurações, tratamentos endodônticos, moldagens e outras intervenções não
invasivas, podem ser realizados normalmente.
Procedimentos cirúrgicos, como extrações dentárias, raspagem periodontal
subgengival, instalação de implantes e outros procedimentos que envolvam o
tecido ósseo – e nos quais há dependência de um bom reparo e remodelação
do osso – devem ser executados com cautela. Se possível, por profissionais com
conhecimento sobre estes medicamentos, visto que a maioria dos casos de
osteonecrose ocorre após procedimentos cirúrgicos invasivos.
Nos casos de próteses dentárias desadaptadas ou restaurações que causem

traumas na mucosa do paciente,
elas devem ser ajustadas, pois tam
bém podem estimular o apareci
mento das lesões, gerando exposi
ções ósseas na cavidade oral.

Tratamentos
adequados
O tratamento da osteonecrose dos
ossos maxilares é determinado de
acordo com o estágio, a gravidade
dos sintomas, o comprometimento
funcional e o prognóstico geral da
doença. Os protocolos de tratamento
ainda são bastante discutidos na li
teratura e variam entre tratamentos
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Pela saúde bucal do

Atraso importante do processo
de reparo ósseo após três meses
de exodontia em paciente
que fez uso de bisfosfonato

LISTA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS ASSOCIADOS
À OSTEONECROSE DOS MAXILARES
DROGA

DOSE

ALENDRONATO

70 mg

RISEDRONATO
ÁCIDO ZOLEDRÔNICO

OSTEOPOROSE

METÁSTASES ÓSSEAS

VO

Semanal

–

35 mg

VO

Semanal

–

4 mg
5 mg

IV
IV

Semestral
Anual

Mensal
–

IBANDRONATO

150 mg
3 mg

VO
IV

Mensal
Trimestral

–
–

PAMIDRONATO

60 mg
90 mg

IV
IV

-

Mensal
Mensal

DENOSUMABE

60 mg
120 mg

IV
IV

Semestral
-

–
Mensal

* VO = via oral, IV = intravenoso
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Prevenir enfermidades e promover cidadania,
tendo em vista os desafios do exercício profissional,
são objetivos da Odontologia do Trabalho
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conservadores ou invasivos. Pode-se ir do bochecho com clorexidina a 0,12% nos
casos em que a exposição óssea é assintomática, ou antibioticoterapia quando há
relatos de dor com evidência clínica de sinais de infecção.
No caso da necessidade de um tratamento mais agressivo, recorre-se ao
debridamento ósseo no local da lesão ou às cirurgias de ressecção extensa da
área afetada pela osteonecrose (Tabela 1).
Durante a consulta, o cirurgião-dentista precisa fazer uma anamnese completa
abrangendo tanto o perfil de saúde bucal quanto de saúde geral do paciente. Por
exemplo, em mulheres acima de 50 anos, o profissional deve questionar se a
paciente é portadora de osteoporose, pois ela pode estar fazendo uso de alguns
destes medicamentos.A entrevista deve buscar informações que possam levantar
qualquer suspeita sobre o histórico de uso dessas drogas e, dessa maneira, traçar
um plano de tratamento assistido e seguro.

trabalhador

A

Odontologia do Trabalho é a especialidade que tem como objetivo
a busca permanente da compatibilidade entre a atividade em meio
ambiente laboral e a preservação da saúde bucal do trabalhador.
Cada espaço de trabalho possui suas características ambientais e seus riscos
específicos – sejam mecânicos, físicos, químicos, ergonômicos e biológicos.
Somados às características ambientais do local, os riscos podem levar ao
comprometimento da saúde bucal do trabalhador.
Dependendo do tempo de exposição e da concentração de um agente quí
mico e suas névoas ácidas, pode haver erosão dentária, doença periodontal
(podendo levar à endocardite bacteriana) e gengivite crônica. Também é pos
sível a ocorrência de pigmentação marrom escura dos lábios, característica da
exposição ao hidróxido de sódio; estomatite ulcerativa crônica, característica
da exposição à amônia, bismuto, chumbo, cobre, cloreto de bário, ferro, mer
cúrio, níquel, ácido clorídrico, fluorídrico, sulfúrico, nítrico.
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Ortodontia Lingual
possibilita ganhos estéticos

Técnica é indicada para todos os tipos de má oclusão;
domínio dos princípios de biomecânica é fundamental
para o trabalho profissional

A

estética é um dos temas mais comentados atualmente em diversas
profissões da saúde, e esse cenário não é diferente na Odontologia,
tanto entre profissionais quanto pacientes. O mundo moderno
dá muita atenção às questões estéticas, principalmente em jovens adultos,
que entram no mercado de trabalho e precisam mostrar maturidade e boa
aparência. Esse, por sinal, é o publico que mais tem procurado o consultório
em busca de tratamentos estéticos.
É possível melhorar a estética dos pacientes, por meio de diversos pro
cedimentos; entre eles, os recursos protéticos têm sido largamente utilizados,
como, por exemplo, a instalação de facetas e lâminas de resina ou cerâmica.
Porém, em muitos casos, poderia ser indicado, para a correção estética, o
alinhamento e correto posicionamento dos dentes, que é possível por meio de
aparelhos ortodônticos. Entretanto, muitos pacientes deixam de procurar este
tratamento por não concordarem com a aparência que os aparelhos ortodônticos
convencionais proporcionam.
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O câncer bucal também é regis
trado em determinadas situações
laborais, com maior prevalência
do epidermóide, principalmente
nas profissões de exposição ao sol,
como a de carteiro e marinheiro,
entre outros trabalhos realizados
em ambientes externos. Já o estres
se no ambiente de trabalho pode
desencadear problemas de ATM,
ardência bucal e bruxismo.
É fundamental, portanto, reco
nhecer o nexo causal – para tal,
precisamos ter em mente alguns
pontos. As atividades do tra
balhador devem ser avaliadas
comexame clínico, exame com
plementar, história clínica e ocu
pacional. Também deve haver o
estudo do ambiente de trabalho
e dos meios produtivos, além
de da
dos epidemiológicos e da
iden
tificação dos riscos físicos,
químicos, biológicos, mecânicos,
ergonômicos, estressantes, entre outros.
A Odontologia do Trabalho é uma especialidade que, quando colocada
em prática, promove a valorização do trabalhador, aumenta sua autoestima,
estimula o autocuidado, diminui o número de faltas e de acidentes de trabalho.
Além disso, por meio da atuação do especialista em Odontologia do Trabalho,
é possível prevenir doenças bucais
ocupacionais e seus agravos.
Além do profissional, as empresas
A Odontologia do Trabalho é uma
também são beneficiadas, pois os
especialidade que, quando colocada
funcionários que se sentem va
em prática, promove a valorização do
lorizados e bem cui
dados apre
trabalhador, aumenta sua autoestima,
sentam ganho em produtividade e
estimula o autocuidado, diminui o número
redução de faltas. De forma geral, há
de faltas e de acidentes de trabalho
redução de acidentes de trabalho, de
doenças bucais ocupacionais e de
sinistralidade. Assim, sua principal
função é cuidar dos trabalhadores.
É importante notar, dessa forma, que a Odontologia do Trabalho promove
a ampliação do mercado de trabalho por meio de monitoramento, prevenção
e tratamento de agravos da saúde bucal do trabalhador. O cirurgião-dentista
também pode atuar em processos trabalhistas, quer como assistente técnico
ou como perito, tendo como base o perfil epidemiológico dos trabalhadores.
Por fim, é fundamental reforçar que o maior objetivo da Odontologia do
Trabalho é cuidar da saúde bucal dos empregados, com atenção especial para
quaisquer adversidades apresentadas para o exercício de suas profissões.

REVISTA DO CROSP 49

CÂMARAS TÉCNICAS E COMISSÕES
RADIOLOGIA

contato: ortodontia@crosp.org.br

contato: radiologia@crosp.org.br

A Ortodontia é uma da especialidade da Odontologia que estuda, previne
e corrige os desvios de normalidade no crescimento e desenvolvimento
dentário e facial, promovendo o equilíbrio entre dentes e ossos, e colaborando
para o estabelecimento da correta função e estética dento-facial.
Dentre os inúmeros tipos de aparelhos ortodônticos, há os convencionais
metálicos e os cerâmicos, cujos braquetes são chamados estéticos por serem
menos aparentes. A nova geração de braquetes autoligados, metálicos e
estéticos apresenta um conceito inovador de tratamento – em casos de
apinhamentos dentários, possibilitam dissolver e alinhar os dentes mais
rapidamente, devido ao menor atrito gerado entre os fios e braquetes. No
entanto, ainda há controvérsias sobre o tema.
Mesmo com a evolução de braquetes e fios ortodônticos utilizados na
técnica, ainda assim, é possível perceber que o paciente está utilizando um
aparelho ortodôntico, o que, muitas vezes, não atende aos seus anseios em
relação à aparência.
Já os alinhadores transparentes são aparelhos estéticos mais discretos,
indicados para o tratamento de diversos casos de má oclusão. Para isso,
porém, é necessária a confecção de attachments de resina composta
fotopolimerizada, posicionados nas superfícies vestibulares dos dentes. O
objetivo é conseguir o posicionamento correto de alguns dentes, o que nem
sempre é totalmente invisível, e seus resultados dependem da colaboração
do paciente na utilização do aparelho, pois ele é removível.

Possibilidade de ganhos estéticos efetivos
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Atualmente, já é possível tratar casos de má oclusão dentária por meio da
Ortodontia Lingual, que ainda é pouco conhecida e divulgada. Essa técnica
ortodôntica é indicada para todos os tipos de má oclusão, com destaque para o fato
de que os braquetes ficam invisíveis, pois são colocados na face lingual dos dentes.
A Ortodontia Lingual teve origem no final da década de 70 – desde então,
passou por mudanças significativas. As empresas vêm investindo cada vez
mais nesse setor, e houve evolução na qualidade dos fios e braquetes, que, além
de pré-fabricados, também podem ser autoligados e prototipados.

A diminuição do tamanho dos
braquetes desmistificou a ideia de
que o aparelho lingual machucava
a língua. Artigos científicos trazem
evidências de que, quando s ecolo
cam aparelhos na face vestibular
dos dentes, ocorre a adaptação dos
tecidos da mucosa jugal ao corpo
estranho presente na superfície
dos dentes. Essa adequação se dá
entre uma e três semanas, e o mes
mo acontece quando o aparelho é
colocado na face interna dos den
tes, visto que a língua e a fala serão
ajustadas nesse período.
Apesar de ser conhecida como
uma técnica difícil, é possível domi
ná-la quando se sabe com proprie
dade os princípios de biomecânica
em jogo. Estudos mostram que é
possível fazer os tratamentos por
lingual com a mesma efetividade de
quando se trata por vestibular, seja
qual for a idade do paciente, desde
que se respeite as mesmas indica
ções e contraindicações da técnica
ortodôntica convencional por vesti
bular. A vantagem é de se tratar de
uma aparatologia fixa, que depende
muito menos da colaboração do pa
ciente e possibilita melhor domínio
ao profissional, que tem controle so
bre a mecânica utilizada.
A Ortodontia Lingual é muito
procurada por jovens e adultos das
mais diversas idades, principalmen
te executivos que fazem reuniões
de negócios durante as refeições e
ficam preocupados com restos de
alimentos entre os braquetes. Tam
bém é bastante indicada para pro
fissionais que estão sempre expostos
nas mídias sociais e televisivas, por
ser totalmente invisível.
Nota-se, por fim, que a técnica
lingual possibilita um tratamento
ortodôntico adequado e totalmen
te estético, em conformidade com
os anseios dos pacientes.
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ORTODONTIA

A importância técnica e legal da

radiografia
panorâmica
Indicada em diversas especialidades da Odontologia,
oferece dados fundamentais para o diagnóstico
e tratamento de processos patológicos

A

incidência radiográfica panorâmica, tão utilizada atualmente pelos
cirurgiões-dentistas, foi idealizada em 1949 pelo Dr. Paatero, que a
chamou de pantomografia. Foi na Suíça, em 1953, que o primeiro
aparelho panorâmico foi lançado, o Panoramix.
A incidência radiográfica panorâmica é uma variante técnica curvilínea de
uma tomografia, pois se baseia no mesmo princípio de movimento recíproco
da fonte de raios X e do receptor de imagem (analógico ou digital), denomi
nado de corte. Esse corte tomográfico da incidência panorâmica proporciona
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Questões jurídicas
Os exames de imagens, com os seus respectivos laudos, juridicamente, fazem parte do prontuário do paciente. O panorâmico, assim como outros exames de imagem, é de propriedade do paciente, porém todos podem ficar aos
cuidados do profissional durante e até mesmo após o tratamento, se o paciente
assim o permitir. No caso de devolução do exame a este, o profissional deve
reter consigo um comprovante de entrega do documento.
As imagens digitais devem ser organizadas com métodos que facilitem a
pesquisa de forma simples e eficiente. O requisito deve estar de acordo com as
premissas do “Nível de garantia de segurança 2 (NGS2)”, do Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde.
Atualmente, com o advento da tecnologia digital, as incidências panorâmicas
apresentam-se como um exame de imagem inicial de indicação quase imprescindível para qualquer tratamento odontológico. Além da diminuição da dose
de exposição do paciente aos raios X, a incidência panorâmica digital oferece
melhor nitidez, contraste, diferenciação de densidades ósseas, e também permite
que o profissional faça a manipulação por meio de ferramentas de programas
específicos, para avaliar a região de seu interesse de forma mais precisa.

Imagens que trazem informação
Por meio da incidência radiográfica panorâmica, podem ser verificados pedaços e raízes em casos de ausência de dentes, assim como a presença de dentes
não irrompidos ou supranumerários e a relação deles com estruturas ósseas e
cavidades presentes nos ossos da face. Avalia-se também a presença de cáries,
perdas ósseas periodontais, presença de cálculos salivares, implantes dentários,
próteses fixas, dentes com tratamento de canal feito ou a fazer. Entre tantas indicações, é possível analisar ainda imagens sugestivas de patologias ósseas benignas ou malignas associadas à mandíbula e à maxila.
É importante ressaltar que a incidência panorâmica é a que se apresenta como
a mais indicada tanto para o inicio de um tratamento odontológico, devido à sua
amplitude de informações, como ao final – pelos mesmos motivos, tanto pelos
valores técnicos como jurídicos.
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Os exames de
imagens, com os seus
respectivos laudos,
juridicamente, fazem

pelo

parte do prontuário
do paciente.
O exame de imagem
panorâmico, assim
como outros
exames de imagem,
é de propriedade
do paciente,
porém podem ficar
aos cuidados do
profissional durante
e até mesmo após
o tratamento,
se o paciente assim
o permitir

Com a renovação na Assembleia e no Congresso, conselhos da
área de saúde continuam atentos aos projetos de lei que tratam
da Educação a Distância (EaD)
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uma imagem que abrange a maxila, a mandíbula e estruturas adjacentes. Contudo, algumas estruturas anatômicas não ficam tão bem registradas – ou são
apenas parcialmente registradas – nessa incidência, o que não permite uma
avaliação criteriosa, como a ATM.
A incidência panorâmica é indicada em várias especialidades odontológicas, além da clínica geral. Dentre essas especialidades, estão a Periodontia,
a Dentística, a Prótese, a Odontologia Legal, a Implantodontia, a Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial, a Patologia, a Estomatologia, a Ortodontia
e a Odontopediatria. Oferece dados fundamentais para o diagnóstico e tratamento de processos patológicos das estruturas ósseas e algumas calcificações
de tecidos moles, e permite fazer uma avaliação prévia ao tratamento odontológico, orientando as direções que o profissional poderá seguir para o planejamento mais adequado e a execução do trabalho. Também é de relevante
importância na avaliação final da intervenção. Convém salientar, entretanto,
que, em muitos casos, a radiografia panorâmica deve ser complementada com
outros exames por imagens intra e/ou extraorais.

A

defesa da qualidade do ensino superior na área da saúde segue firme
na nova legislatura, após as eleições de 2018. Com uma renovação de
aproximadamente 50% no Congresso Nacional (75% no Senado) e de
55% na Assembleia Legislativa de São Paulo, a sociedade deve ficar atenta ao andamento dos projetos de lei que tratam do ensino a distância.
Atualmente, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), em
parceria com outros treze conselhos profissionais, defende que a modalidade a
distância não ultrapasse 20% dos conteúdos ministrados no ensino superior. É o
que recomenda o documento Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia,
amplamente debatido pela categoria.
Trata-se de uma histórica queda de braço com uma das diretrizes do Plano
Nacional de Educação (PNE), atualmente em vigência no país, mais precisamente
a meta 12, que prevê a ampliação da taxa líquida de estudantes na Educação a
Distância (EaD) dos atuais 18% para 33% dos estudantes de 18 a 24 anos ma-
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Em disciplinas mais
teóricas, como
Saúde Coletiva,
é até possível
conhecer os
conteúdos on-line.
As cadeiras que
exigem contato
com o paciente,
no entanto, não
podem prescindir
de atividades
presenciais

Saúde
bucal

Grupo de trabalho
O projeto que proíbe cursos integralmente a distância na saúde teve ampla
colaboração do Grupo de Trabalho (GT) de Educação do Fórum dos Conselhos
Atividade Fim da Saúde (FCAFS). No texto, subscrito por conselhos profissionais da saúde (Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Farmácia, Medicina, Medicina
Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social), o Grupo de
Trabalho se posicionou contrário à aprovação de cursos a distância no estado
de São Paulo.
O documento destaca que “apesar de reconhecer que a modalidade EaD facilita
o acesso de amplas camadas da população ao ensino superior, as profissões da
saúde pressupõem atendimento direto ao paciente”.
Uma das preocupações é em relação a um movimento das instituições de ensino, em especial das particulares, pela ampliação da carga horária na modalidade
EaD. Essa é uma tendência que ganhou força a partir de 2003, com o advento de
novas tecnologias e a expansão das faculdades pagas.
Atualmente, a maior parte dos profissionais de Serviço Social já são oriundos
de cursos de formação na modalidade EaD, e, nos últimos dois anos, houve também avanço dessa tendência nas áreas de Fonoaudiologia, Nutrição e Farmácia. A
defesa que a instituição faz é da necessidade, irrevogável, de procedimentos presenciais para a formação do cirurgião-dentista. Dessa forma, qualquer alteração
nos currículos universitários deve ser amplamente discutida com a sociedade, que
deve estar ciente das implicações aos atendimentos de saúde.
Apesar da democratização das tecnologias fazer parte de uma tendência nacional positiva, ela vem seguida de leis que flexibilizam os parâmetros de qualidade
do ensino e abrem espaço para o EaD, uma modalidade que permite significativa
redução de custos para as universidades privadas.

Projetos de lei inibem a educação
a distância na área da saúde
Em 2016, foi proposto o Projeto de Lei nº 710, que proíbe o funcionamento de
cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional voltados à formação
de profissionais da área de saúde na modalidade EaD no estado de São Paulo. Atualmente, esse PL está anexado a outro, de nº 547. Representantes dos FCAFS acompanham a questão de perto nos âmbitos estadual e federal, seguindo as atividades
da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e do Congresso Nacional. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) já se posicionou contrário à
autorização de cursos realizados totalmente na modalidade a distância.
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Em maio de 2018, o CROSP participou da I Reunião dos Conselhos
Profissionais da Área da Saúde, organizada em Brasília pelo Fórum
dos Conselhos Federais da Área da
Saúde. O presidente do Conselho
Nacional de Saúde (CNS), Francisco
Batista Júnior, também esteve presente alinhando-se à posição defendida
pelo CROSP. A mobilização conjunta
da classe de profissionais da saúde é
de suma importância para a reafirmação da necessidade, insubstituível, de os alunos terem contato com
pacientes. É somente por meio dessa
interação – e de suas complexidades
– que o real significado do cuidado
pode ser aprendido.
Um importante avanço foi registrado após a reunião em Brasília: a
educação a distância foi debatida
pela primeira vez em audiência na
Câmara Municipal de São Paulo no
dia 14 de agosto de 2018. O objetivo
do encontro era discutir os impactos negativos do EaD na totalidade
da graduação. Como resultado do
evento, foi redigida uma moção de
repúdio à modalidade EaD 100% nos
cursos superiores.
Os esforços em prol do ensino superior de qualidade nos cursos de saúde são uma luta histórica do CROSP e
de outros conselhos profissionais da
saúde. E, em 2019, essa pauta seguirá
presente e combativa em todas as instâncias da nova legislatura.

SUS

no

E

stá na Constituição: “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. Há 30 anos,
instituía-se formalmente no Brasil
o Sistema Único de Saúde (SUS),
rede de serviços de caráter universal que soma conquistas como o
aumento da expectativa de vida da
população e a redução da mortalidade infantil. No entanto, sua questão central, a falta de recursos, ainda
é um grande desafio, especialmente
no diz respeito à Odontologia Pública, área que sempre sofreu com
restrições orçamentárias.
Para mudar esse cenário, não há
outro caminho além do comprometimento dos governos federal e
estadual com o SUS, o que inclui
investimentos em políticas públicas de saúde bucal. É notório que
o SUS padece de subfinanciamento
crônico desde a sua criação – um
exemplo é o investimento diário per
capita, que, segundo economistas
especializados em saúde, não chega
a R$ 4. Na maioria dos países ocidentais, esse valor supera R$ 30.
A expectativa para São Paulo é a criação, na Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), de um programa de apoio técnico e financeiro aos municípios. É
uma forma de atenuar os pesados encargos assumidos para a atenção básica
odontológica, assim como para a manutenção dos Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD). É
especialmente importante que a Odontologia pública seja compreendida como
política de investimento do Estado em saúde, independentemente das gestões
que estiverem no poder.

Enquanto a
Odontologia
Pública aguarda
diretrizes nos
âmbitos federal e
estadual, a análise
dos programas
vigentes pode
indicar os
próximos passos
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triculados no Brasil. Segundo informações da Associação Brasileira de Ensino a
Distância (ABED), em 2003, haviam 50.000 estudantes na modalidade. Em 2017,
o montante cresceu consideravelmente e chegou a cinco milhões de alunos.
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo não é contra a incorporação
de novas tecnologias no processo de formação dos profissionais, mas é importante tomar cuidado para que o aprendizado prático não fique comprometido.
Os cuidados com a saúde exigem compromisso e dedicação, e é indispensável o
contato humano, que não pode ser substituído por uma tela de computador.
Em disciplinas mais teóricas, como Saúde Coletiva, é até possível conhecer os
conteúdos on-line. As cadeiras que exigem contato com o paciente, no entanto, não podem prescindir de atividades presenciais. O aluno precisa entender a
realidade e as dúvidas do paciente para prestar um atendimento mais humanizado, individualizado e qualificado, características fundamentais do trabalho de
assistência em saúde.

No plano do governo federal que
assume em 2019, há um item que
faz referência à saúde bucal – segundo a proposta, será estabelecida,
nos programas neonatais de todo o
país, a visita das gestantes ao cirurgião-dentista para evitar o aumento
da incidência de partos prematuros.
No entanto, não está claro qual é a
novidade proposta.
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SB Brasil 2020 e os rumos da saúde bucal
Em 2003, o Ministério da Saúde realizou um amplo inquérito populacional
epidemiológico para avaliar a saúde bucal dos brasileiros: a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, conhecida como SB Brasil 2003. Foram feitos exames em
108.921 pessoas, em 250 municípios, abrangendo idades e grupos representativos da população brasileira, conforme metodologia proposta pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). Estudo similar voltou a ser realizado em 2010.
Essas pesquisas, em conjunto, produziram um retrato estatisticamente confiável da situação da saúde bucal do povo brasileiro. Os resultados, conforme
texto de divulgação do Ministério da Saúde em 2010, mostram que “a cárie dentária continua sendo o principal problema de saúde bucal do Brasil”. Mas, ainda
segundo o órgão, a situação melhorou entre 2003 e 2010. Na idade de 12 anos,
utilizada mundialmente para avaliar a situação em crianças, a doença atingia
69% da população em 2003. Essa porcentagem diminuiu para 56% em 2010.
De acordo com o Ministério da Saúde, esse declínio, de 13 pontos percentuais, corresponde a uma diminuição de 19% na prevalência da enfermidade. O
número médio de dentes atacados por cárie também diminuiu nas crianças:
o índice era de 2,8 dentes em 2003 e caiu para 2,1 em 2010 – uma redução de
25%. Em termos absolutos, e considerando a população brasileira estimada para
2010, essas reduções indicam que, no período considerado, cerca de 1,6 milhão
de dentes permanentes deixaram de ser afetados pela cárie em crianças de 12
anos em todo o país.
Em adolescentes, a redução do número de dentes que foram poupados do
ataque de cárie, em relação a 2003, chegou a aproximadamente 18 milhões. As
necessidades de próteses dentais por adolescentes caíram 52%. Entre os adultos,
o destaque cabe a uma importante inversão de tendência: as extrações de dentes
vêm cedendo espaço aos tratamentos restauradores - as necessidades de próteses foram reduzidas em 70% nesse público.
Uma preocupação que começa a inquietar os profissionais da Odontologia pública é que estava previsto, para 2020, um novo SB Brasil para atualizar os dados e possibilitar análises que avaliem a saúde bucal dos brasileiros. Entretanto, a realização
do projeto ainda não foi confirmada. Como se trata de pesquisa multicêntrica que
deve, necessariamente, envolver mais de 2.000 profissionais do setor, em todos os
Estados e no Distrito Federal, a indefinição atual é fonte de preocupação.
O país não pode conviver com um cenário de tantas necessidades de assistência
odontológica, sendo indispensável estabelecer estratégias de prevenção para enfrentar os problemas, diminuir as necessidades e combinar essas ações com ser-
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viços assistenciais que permitam aos
brasileiros recuperar a saúde bucal.
É o que se vem buscando fazer no
âmbito do SUS, mas, para avançar, é
preciso que o setor disponha de mais
recursos e que eles sejam aplicados
de modo eficaz.

Brasil Sorridente:
conquistas e desafios
A Política Nacional de Saúde Bucal
(PNSB) foi profundamente alterada
com a institucionalização do Programa Brasil Sorridente, o que ocorreu
durante a 3ª Conferência Nacional
de Saúde Bucal, em 2004. Entre 2003
e 2010, os avanços da PNSB foram
notáveis e estão amplamente documentados, sendo reconhecidos dentro e fora do País, com a instalação de
mais de mil Centros de Especialidades Odontológicas e 25.000 equipes
de saúde bucal.
Naquele período, o cenário da
saúde bucal mudou substantivamente, embora persistam desafios
importantes, como as restrições no
acesso universal e à integralidade da
atenção. As conquistas foram reflexo
de uma longa construção política
que partiu de uma importante base
municipal em vários estados em diferentes regiões do Brasil e que, naquele contexto histórico, confluíram
para a formalização da política setorial que revolucionou a Odontologia
pública brasileira.
O desafio atual é retomar o rumo
histórico dessa política, sobretudo a
partir de sua base local. Em muitos
municípios, a saúde bucal no SUS
vem colocando a Odontologia pública em patamar privilegiado, assegurando a integralidade da atenção à
saúde e tornando concreto o direito
à saúde da boca. Em São Paulo, isso
pode ser visto em vários municípios,
como são os casos exemplares de
Diadema, Serra Negra e São Sebastião que, em 2018, foram ganhadores
na categoria estadual do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, antigo
Prêmio Brasil Sorridente.

Calma
na
dose certa
A realização da sedação em Odontologia
pode melhorar a assistência ao paciente,
mas exige cuidados

O

consultório odontológico, a figura do dentista e o medo de sentir dor
na hora do tratamento odontológico podem ser mais do que desconfortáveis para alguns pacientes do que para outros, chegando a gerar
resistência ao atendimento em alguns casos ou até situações de pânico que levam
a não realização de procedimentos. O risco é maior quando falamos de pacientes
pediátricos, fóbicos, com necessidades especiais (sindrômicos, neurológicos ou
sistemicamente comprometidos), e não cooperativos. A sedação oral, endovenosa ou realizada com óxido nitroso pode ser utilizada para facilitar o tratamento
odontológico, proporcionando a realização de procedimentos completos e com
segurança para o paciente e o cirurgião-dentista. A sua realização, no entanto, ainda gera muita controvérsia entre os profissionais e inspira cuidados adicionais por
parte da equipe de saúde.
Especialistas compartilham suas opiniões e experiências em sedação na Odontologia nas próximas perguntas, elaboradas para promover a discussão sobre os
desafios e as melhores práticas na área.
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Pelo menos desde os anos 1950, quando foram organizados os primeiros programas de Odontologia Sanitária no Brasil, pela antiga Fundação SESP (Serviços Especiais de Saúde Pública), gestantes já são atendidas rotineiramente em
serviços públicos odontológicos. A criação do SUS aprofundou e melhorou as
ações programáticas nessa área, no âmbito da estratégia conhecida como Saúde
da Família. Porém, será necessário aguardar até que os rumos que serão seguidos no setor fiquem mais claros.
Vale ressaltar que a saúde bucal representa um desafio para o Brasil, país com
altas taxas de lesões orais e periodontite, que podem levar a doenças pulmonares,
cardíacas e ao câncer de boca. O cenário nacional de saúde bucal é muito negativo,
basta constatar a baixa execução dos recursos orçamentários alocados para essa
área: do valor total programado em 2017 para ações e serviços de saúde bucal,
somente 71,7% foi efetivamente executado. A saúde bucal da população brasileira
ainda é um desafio para os governantes, que precisarão enfrentar e resolver impasses que, atualmente, ameaçam a Política Nacional de Saúde Bucal.
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CONVIDADOS

O que é sedação em Odontologia e quais tipos
o cirurgião-dentista pode realizar em consultório?

Drª. Juliana Bertoldi Franco

Drª. Juliana Bertoldi Franco: Sedação é o ato de administrar fármacos por
via oral, intramuscular, nasal ou endovenosa, ocasionando a depressão do nível de
consciência, em diferentes intensidades (leve, moderada ou profunda). Em Odontologia, a principal indicação é para a realização da assistência odontológica em
pacientes fóbicos, pacientes especiais, pacientes não cooperativos ou não condicionáveis. O assunto sedação em Odontologia é controverso. Cirurgiões-dentistas
podem prescrever benzodiazepínicos, mas o seu uso deve ser realizado com bom
senso. Existem efeitos adversos indesejados, como laringoespasmo, depressão
respiratória e parada cardiorrespiratória (o que eleva o risco de complicações e
morte). Por mais que tenhamos o curso de BLS (Basic Life Support), não temos
formação para resolvê-los. Devido ao risco de complicações e da imprevisibilidade da resposta do paciente frente ao uso dos medicamentos, sugiro que a sedação deva ser realizada pelo médico anestesista ou pelo médico intensivista, o
qual realiza avaliação do paciente, sedação, monitorização - e acompanhamento
na recuperação pós-anestésica. Quando a sedação for realizada no consultório
odontológico, esse deve possuir infraestrutura adequada e deve ter um contato
com alguma unidade hospitalar próxima. Para um procedimento seguro, o ideal
seria a realização desse atendimento em ambiente hospitalar. Para a realização de
sedação pelo cirurgião-dentista, sugiro o uso de óxido nitroso por profissionais
habilitados com equipamento homologado.

Cirurgiã-dentista graduada pela
Faculdade de Odontologia de Bauru
- USP; especialista em Odontologia
para Pacientes com Necessidades
Especiais; membro efetivo da
Câmara Técnica de Odontologia de
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CROSP; doutoranda em Patologia
Oral e Paciente Especiais - FOUSP;
cirurgiã-dentista do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP (Hospital Auxiliar de Suzano
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Dr. Luiz Alberto Valente Jr

Cirurgião-dentista graduado
pela OSEC/UNISA; especialista
em Odontopediatria pela APCD;
membro da Câmara Técnica de
Pacientes com Necessidades
Especiais do CROSP; cirurgiãodentista do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da USP
(Instituto Central).

Dr. Fernando Baeder

Cirurgião-dentista, doutor em
Odontopediatria (Pacientes
com Necessidades Especiais) e
mestre em Laser pela UNICSUL;
especialista em Farmacologia
(UFLA); diretor do departamento
de Odontologia da Associação
de Medicina Intensiva Brasileira
(AMIB); e analgesista (PUC-RIO).

Dr. Rafael Celestino
Colombo de Souza

Doutor em Odontopediatria
(FOUSP); mestre em Diagnóstico
Bucal - Semiologia (FOUNIP);
coordenador dos cursos de
Atualização e Especialização em
Pacientes Especiais; coordenador
da Habilitação em Sedação
Consciente; e professor nos
cursos de pós-graduação
em Odontopediatria
(São Leopoldo Mandic).

58 REVISTA DO CROSP

Dr. Luiz Alberto Valente Jr: Não recomendo o cirurgião-dentista fazer qualquer tipo de sedação oral ou endovenosa em consultório. Indico apenas sedação
inalatória (óxido nitroso) com equipamento homologado nos órgãos legais.
Dr. Fernando Baeder: Existe a sedação mínima (utilizada para controle de ansiedade e medo, que mantém o paciente consciente e responsivo), a moderada (o
paciente responde a estímulos táteis e verbais com maior dificuldade), e a profunda (o paciente reage somente a estímulos dolorosos ou repetidos). Quanto mais
profunda a sedação, maior o risco de depressão respiratória. Portanto, nos estágios
de sedação moderada e profunda, o profissional deve estar habilitado e treinado
a trabalhar com ventiladores mecânicos para a segurança do paciente. O método
mais seguro para controle de medo e ansiedade deve ser feito através de sedação
mínima em ambulatório odontológico, pois não somos treinados a trabalhar com
ventiladores mecânicos.
Dr. Rafael Celestino Colombo de Souza: A sedação em odontologia consiste
no procedimento de administração de agentes farmacológicos com propriedades
ansiolíticas que promovam diminuição do nível de consciência, o seu monitoramento e resgate quando necessário. A Lei 5.081/66, que regulamenta o exercício
da Odontologia, estabelece que compete ao cirurgião-dentista prescrever e aplicar
especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia, além de ser permitida a prescrição e aplicação de medicamentos de urgência
no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. A
sedação inalatória deve ser realizada com a mistura dos gases oxigênio e óxido
nitroso, em equipamento com aprovação sanitária e desde que o administrador
tenha curso de habilitação regulamentado pelo CFO. Segundo a Resolução do
CFM 1.670/03, a sedação profunda só pode ser realizada por médico qualificado e
em ambiente que ofereça condições seguras para sua realização. Em complemento, a resolução do CFM n 1.802/06 determina que a anestesia deve ser conduzida
por médico anestesiologista, e esse deve acompanhar o paciente desde a indução

anestésica até a plena recuperação pós-anestésica. Esse nível de sedação somente
deve ser oferecido se o local possuir transporte específico para hospitais vizinhos
em casos de emergências.

Que equipamentos são necessários em caso
de emergência durante sedação oral?
Drª. Juliana Bertoldi Franco: São os equipamentos que todos os profissionais deveriam ter no consultório: aparelho para aferir pressão arterial, glicosímetro, oxímetro de pulso, oxigênio, ambu, estetoscópio, e medicamentos como
adrenalina e anti-histamínicos. É recomendado que todo cirurgião-dentista
faça o curso de BLS.
Dr. Luiz Alberto Valente Jr: Recomendo medicações básicas e curso de BLS.
Dr. Fernando Baeder: A sedação oral mínima pode ser realizada com segurança
em ambiente ambulatorial, sendo necessária apenas a habilitação em BLS pois, uma
discreta depressão em região de córtex não afeta a habilidade do paciente de respirar.
Dr. Rafael Celestino Colombo de Souza: Os Guias da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), Associação Americana de Anestesiologia Dentária
(ASDA) e Academia Americana de Odontopediatria (AAPD) determinam que,
nos ambientes em que se praticam procedimentos sob sedação, devem estar disponíveis: equipamentos adequa
dos para a manutenção da via
aérea permeável; medicamentos
Dentre os equipamentos essenciais,
para tratamento de intercorrênestão: oxímetro de pulso, oxigênio
cias e eventos adversos sobre os
suplementar, aparelho para medir
sistemas cardiovascular e respirapressão arterial, termômetro,
tório; e material para documencapnógrafo, estetoscópio precordial,
tação completa do procedimento;
drogas antagonistas de benzodiazepínicos
devendo ficar registrado o uso das
e equipamentos para BLS
medicações, suas doses e efeitos.
Além disso, devem estar disponíveis os documentos com critérios
de alta do paciente. Dentre os equipamentos essenciais, estão: oxímetro de pulso,
oxigênio suplementar, aparelho para medir pressão arterial, termômetro, capnógrafo, estetoscópio precordial, drogas antagonistas de benzodiazepínicos e
equipamentos para BLS.

Qual a posologia indicada para o maleato de midazolam?
Drª. Juliana Bertoldi Franco: Existem, no mercado, as formas do midazolam em comprimido, solução oral e injetável, lembrando que os comprimidos de
midazolam não podem ser mastigados ou macerados. Pela literatura, existe uma
posologia máxima para o uso em adultos e crianças; ela deve seguir o critério
clínico médico, caso a caso, considerando as recomendações tanto da bula quanto
de publicações científicas.
Dr. Luiz Alberto Valente Jr.: Não utilizo Maleato de midalzolam (EV ou VO),
por saber do potencial de depressão respiratória. Sendo assim, a posologia deve seguir critério do profissional médico dentro das recomendações cientificas e da bula.
Dr. Fernando Baeder: Existem vários benzodiazepínicos que podem ser utilizados
para sedação e devem seguir a posologia recomendada na bula de cada um deles.
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Dr. Rafael Celestino Colombo de Souza: Muitos estudos clínicos já foram
conduzidos e encontram diversas posologias seguras e eficazes para sedação em
odontologia, entretanto, citar doses de medicamentos sem contextualizar a forma
em que esses estudos foram realizados não é o ideal. Especificamente sobre o midazolam, uma revisão sistemática que incluiu dez estudos, com objetivo de avaliar
seus efeitos em ansiedade durante a extração de terceiros molares, concluiu que
a droga é efetiva e pode ser administrada por cirurgião-dentista com segurança
desde que seja por uma equipe preparada.

Pacientes com necessidades especiais podem
ser sedados fora do ambiente hospitalar?
Drª. Juliana Bertoldi Franco: A literatura diz que pacientes ASA 1 e 2 podem
ser submetidos a sedação ambulatorial. Pacientes ASA 3 e 4 devem ser sedados
em ambiente hospitalar. Independentemente do local (ambulatorial ou hospitalar), na minha opinião, a sedação deve ser realizada pelo médico anestesista ou intensivista, com uma boa avaliação clínica do paciente. Caso ocorra o atendimento
ambulatorial o profissional deve estar resguardado para uma possível remoção
hospitalar se houver intercorrência. Sempre sugiro aos cirurgiões-dentistas que
optem pelo ambiente hospitalar.
Dr. Luiz Alberto Valente Jr: Contraindico a sedação de PNE fora de ambiente hospitalar.
Dr. Fernando Baeder: Sim, respeitando sua condição (ASA 1,2 e 3) para ambiente ambulatorial, com depressão apenas de córtex (sedação mínima), podendo
ser realizada com óxido nitroso e BZD oral.

Muitos estudos
clínicos já foram
conduzidos
e encontram
diversas posologias
seguras e eficazes
para sedação
em odontologia,
entretanto,
citar doses de
medicamentos sem
contextualizar a
forma em que esses
estudos foram
realizados não
é o ideal

utilizado, assim como pela falta de recursos dentro do consultório. Outro ponto a
ser destacado é que não temos competência para avaliação clínica do paciente em
relação ao risco do procedimento de sedação. A sedação é uma técnica com baixa
previsibilidade, ou seja, cada paciente responde de uma forma diferente. Alguns
apresentam um rebaixamento maior, ao contrário de outros que ficam mais agitados. É preciso levar em conta ainda a possível interação medicamentosa entre as
drogas utilizadas para a sedação e as quais o paciente já faz uso, o que pode agravar as intercorrências durante o ato de sedação. Uma boa assistência odontológica
deve ser pautada em uma boa anamnese, um bom planejamento odontológico, na
identificação das necessidades do paciente e em possíveis técnicas de condicionamento ou uso de contenção mecânica/ física (com autorização dos responsáveis
legais), na comunicação e criação de vínculo. Caso exista a necessidade de sedação, essa deve ser realizada pelo médico; e o consultório precisar ter a infraestrutura adequada, que atenda normativas da ANVISA, além de profissionais treinados
e capacitados para urgências, com retaguarda hospitalar.
Dr. Luiz Alberto Valente Jr.: Na sedação endovenosa devemos levar em consideração três pontos importantes: condição geral do paciente a ser sedado, local/
ambiente e o profissional que vai efetivamente sedar o paciente. Sendo assim, na minha opinião, só deve ser executada apenas por algumas especialidades médicas (intensivistas, anestesiologistas) e em ambiente adequado com monitorização mínima
necessária e suporte para manutenção de vias aéreas e parada cardiorrespiratória.
Dr. Fernando Baeder: Toda sedação profunda pode promover uma depressão respiratória e outras intercorrências. Assim, a prática realizada em ambiente
hospitalar por médico devidamente habilitado (anestesistas) aumenta a segurança do procedimento.

Dr. Rafael Celestino Colombo de Souza: A sedação em Odontologia também
é aplicável para pacientes com necessidades especiais, desde que se mostrem aptos
após uma avaliação criteriosa. Quando considerada a classificação do estado físico
de acordo com a ASA, pacientes de risco 1 a 2 podem ser submetidos a sedação,
enquanto apenas alguns pacientes de risco 3 são indicados. Já os pacientes 4 e 5,
geralmente, não são recomendados para o procedimento devido ao maior risco à
integridade de saúde geral. Quando houver necessidades, eles devem ser encaminhados para o ambiente hospitalar. Entretanto, a classificação do estado físico da
ASA não é um critério para ser usado isoladamente, o qual deve estar associado
a uma boa avaliação médica e à necessidade de exames complementares. O contato com a equipe que assiste o paciente com necessidades especiais é de grande importância, assim como o treinamento da equipe de suporte no consultório
odontológico. Mediante uma impossibilidade de procedimento ambulatorial, o
paciente deve ser encaminhado para atendimento hospitalar, aos cuidados da sedação por um médico anestesiologista.

Dr. Rafael Celestino Colombo de Souza: A prática da sedação endovenosa
não apresenta clareza em relação a sua licitude para cirurgiões-dentistas, ou seja,
necessitamos que órgãos competentes sejam mais claros. Entretanto, por esta via
ser usada para sedação profunda e este nível ser restrito à indução médica por
anestesista, não acredito que com a formação atual do cirurgião-dentista seja viável. Além disso, a estrutura necessária para essa sedação é complexa. Em relação a
sedação endovenosa profunda em consultório odontológico induzida por médico
anestesista, também falta clareza nas resoluções. Atualmente, as recomendações
existentes ressaltam que o ambulatório deve ter estrutura física específica e que é
dever do médico anestesista fazer essa avaliação, incluindo dimensões para transporte em maca, sala de recuperação anestésica e acesso a transporte para remoção
hospitalar. Essas medidas devem seguir as normas da ANVISA (RDC50/2002).
Usualmente, os consultórios odontológicos não apresentam as devidas estruturas
físicas para esse porte de sedação, nem o contingente de recursos humanos.

Quais são os cuidados e riscos envolvidos
na prática da sedação endovenosa?

A droga de reversão para o midazolam é o flumazenil.
O cirurgião-dentista tem acesso à essa medicação?

Drª. Juliana Bertoldi Franco: Acho extremamente rica a discussão sobre a
realização da sedação para procedimentos odontológicos, e ressalto duas coisas
importantes: a segurança do paciente perante esse procedimento e a efetividade
da sedação para a execução na sua totalidade do planejamento odontológico, ou
seja, todo procedimento iniciado deve ser finalizado. Não acho que seja seguro o
cirurgião-dentista realizar a sedação em consultório odontológico, independente da droga ou da via de acesso, pela limitação da nossa formação em relação a
prestar socorro ao paciente durante uma urgência médica induzida pelo fármaco

Drª. Juliana Bertoldi Franco: Não temos. O seu uso é somente hospitalar.
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Dr. Luiz Alberto Valente Jr: O seu uso é intra-hospitalar, e não sei informar
como cirurgiões-dentistas podem adquirir esta medicação.
Dr. Fernando Baeder: Somente uso hospitalar.
Dr. Rafael Celestino Colombo de Souza: O medicamento Flumazenil é comer-

cializado somente na forma injetável e
sua venda é condicionada as distribuidoras de medicamentos, portanto, não
há venda direta em farmácias. A maioria desses fornecedores realiza apenas a
venda para pessoa jurídica, com alvará
sanitário da empresa na área de saúde
e a prescrição da medicação.

Em relação à sedação
nasal: a prática é
permitida no Brasil?
Quais cuidados devem
ser tomados ao utilizá-la?
Drª. Juliana Bertoldi Franco:
Sim, a sedação nasal é permitida e
muito utilizada pelos médicos para
a realização de exames de imagem.
Geralmente o fármaco utilizado é
o midazolam líquido, e a posologia deve seguir evidência científica.
A administração nasal dessa droga
gera grande desconforto ao paciente,
principalmente referente a ardência
da mucosa e a sensação de “afogamento”. Outro ponto a ser ressaltando é a não previsibilidade da sedação
pela absorção irregular do fármaco
pela mucosa nasal. Os cuidados são
os mesmos pertinentes a qualquer
outra via de sedação.
Dr. Luiz Alberto Valente Jr.: Sim,
desde que habilitado para tal.
Dr. Fernando Baeder: Sim.
Dr. Rafael Celestino Colombo
de Souza: O cirurgião-dentista tem
permissão para o acesso à via intranasal, entretanto, o nível de sedação
almejado deve se limitar a mínimo e
moderado. Diante disso, é importante
que o esquema posológico seja claro
e baseado em evidências científicas. É
importante destacar também que os
riscos da sedação nasal são os mesmos da técnica via oral (náusea, vômitos, letargia, sonolência, confusão
mental, depressão respiratória, entre
outros), e a prática pode apresentar
algumas desvantagens - poucos medicamentos podem ser usados nessa
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via, muitos deles não são adequadamente concentrados para atingir os volumes
ideais de dosagem, podendo haver ardência da mucosa nasal; e a saúde da mucosa
pode afetar a absorção dos medicamentos.

A prática de sedação endovenosa é permitida pelo
cirurgião-dentista em território nacional?
Drª. Juliana Bertoldi Franco: Por mais que tenhamos a autonomia de prescrição de benzodiazepínicos para a realização de sedação, as intercorrências não
cabem a nós pela falta de conhecimento e manejo do paciente durante complicações. De acordo com a resolução do CFM n0 2174/17, a sedação profunda, só
pode ser realizada por médico qualificado em ambiente com infraestrutura, transporte e hospital de referência, caso ocorra qualquer intercorrência. É importante
lembrar que mesmo o paciente estando sedado, deve ser submetido a anestesia
local pelo cirurgião-dentista, pois a analgesia é importante para a manutenção da
sedação do paciente.
Dr. Luiz Alberto Valente Jr: Acredito que não, porém existem lacunas, brechas,
dúvidas na legislação.
Dr. Fernando Baeder: Não.
Dr. Rafael Celestino Colombo de Souza: Primeiramente, é importante esclarecer que o acesso endovenoso para a administração de medicamentos é permitido
ao cirurgião-dentista, desde que seu uso seja justificado para fins odontológicos
ou manutenção da vida (em casos de emergências). Porém, a prática da sedação
endovenosa não é clara em legislações. Além disso, por essa via ser utilizada para
indução de um nível profundo, a execução fica restrita à sua indução médica por
anestesista. Além disso, a estrutura necessária para essa sedação é maior.

O cirurgião-dentista pode sedar e realizar o atendimento
odontológico, ou seja, ser o único profissional responsável
pelo paciente no tratamento?
Drª. Juliana Bertoldi Franco: Não. O profissional que realiza a sedação é o
responsável pela monitorização do paciente durante o processo, cabendo ao cirurgião-dentista atentar-se apenas à execução dos procedimentos odontológicos.
Dr. Luiz Alberto Valente Jr.: Independente da legislação vigente, o bom senso
deve imperar. Frente as minhas repostas anteriores, considero imprudente a realização de sedação pelo cirurgião-dentista em consultório odontológico. Quando
da realização da sedação em ambiente hospitalar, cada profissional deve ser responsável pela sua área de atuação. Dessa maneira, o foco principal, que é a segurança do paciente, deve estar garantida.
Dr. Fernando Baeder: Na sedação com oxido nitroso não há problemas, apenas
ocorre depressão em nível de córtex. Em outros os tipos sedação, não deve fazê-lo.
Dr. Rafael Celestino Colombo de Souza: É imprescindível que o cirurgião-dentista mantenha seu foco na segurança do seu paciente. Para isso, em casos
de sedação mínima, pode realizar o procedimento, além de induzir e monitorar a
sedação, simultaneamente. Entretanto, para casos de sedação moderada ou ainda
de procedimentos odontológicos complexos, se o profissional optar por realizar a
sedação, deve manter sua atenção na monitoração e convidar outro profissional a
realizar o procedimento.
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de sedação, as
intercorrências
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e manejo do
paciente durante
complicações

Artrite
e doença periodontal:
riscos e possibilidades
Experimentos científicos que associam periodontite e artrite
reumatoide podem levar ao desenvolvimento de novas terapias

P

erda de apetite, mal-estar, dor e rigidez nas articulações das mãos, punhos, pés, joelhos, cotovelos, ombros e coluna. Esses são os principais sintomas da artrite reumatoide (AR), doença inflamatória que atinge cerca
de dois milhões de brasileiros - na maioria, mulheres entre 50 e 70 anos. Apesar
dos estudos em torno da enfermidade ainda não identificarem a sua causa, pesquisas recentes apontam para uma estreita relação com algo bem conhecido entre
os cirurgiões-dentistas: a periodontite.
Estudos de diversas instituições reconhecidas internacionalmente – entre elas
a Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins e o Hospital Geral de
Massachusetts, ambos nos Estados Unidos; e universidades brasileiras como a
USP de Ribeirão Preto e a UNESP de Araraquara – mostram que a periodontite
é considerada um fator de risco para a artrite reumatoide (AR). Segundo as
pesquisas, foram encontrados, tanto em pacientes que sofrem com a AR, como
naqueles que têm periodontite, bactérias associadas às duas doenças. São elas:
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a Aggregatibacter actinomycetemcomitans e a Porphyromonas gingivalis – microorganismos que podem desencadear um processo autoimune que ocasionaria a artrite reumatoide.
A descoberta desse novo mecanismo representa um importante avanço, já que
ele pode ajudar no desenvolvimento de novas terapias para a AR. Essas bactérias, ao circularem na corrente sanguínea, podem se depositar em articulações,
o que acarreta uma resposta imunológica que dispara anticorpos para a região.
Esse processo pode promover a chamada “citrunilização da articulação”, o que
iniciaria uma resposta imunológica autoimune no local.
Mas é importante frisar que essas bactérias não causam a artrite reumatoide.
Os estudos mostram, na verdade, que elas podem desencadear o processo autoimune do organismo, o que levaria à doença. Notou-se que alguns pacientes
que têm a AR também têm a bactéria que aparentemente induz a produção das
proteínas citrulinadas, responsáveis pela ativação do sistema imunológico. Isso
pode provocar eventos que levariam ao desenvolvimento do processo autoimune.
Os estudos em torno da relação entre periodontite e artrite reumatoide são
de longa data. As pesquisas começaram há cerca de 30 anos, na Europa, mas só
na última década surgiram resultados mais relevantes. Além de países europeus
e dos EUA, as universidades brasileiras também realizam estudos consistentes.
O artigo de revisão “Influência do tratamento periodontal na artrite reumatoide:
revisão sistemática e metanálise”, publicado pela Revista Brasileira de Reumatologia, é uma boa referência para aprofundamento no tema.
Há pesquisas que associam a periodontite a outras doenças ligadas ao reumatismo, como a artrite senil, a artrite associada à Síndrome de Sjögren e a artrite
espondilite anquilosante. Entretanto, esses estudos estão em andamento e não
chegaram a conclusões relevantes.

Artrite pode abrir caminho
para doenças periodontais?
Devido à grande prevalência de doenças periodontais em pacientes diagnosticados com AR, há uma dúvida frequente sobre a suscetibilidade dessas pessoas à periodontite. Contudo, os estudos já publicados não permitem definir qual
das doenças se instalou inicialmente
– as pesquisas também não definem
o mecanismo de inter-relação entre
as patologias. Alguns trabalhos mostram que a evolução da gengivite para
periodontite ocorre por uma associação de eventos, incluindo o acúmulo
de bactérias periodontopatogênicas,
aumento de citocinas, certas enzimas
e prostaglandinas, além da redução
de antagonistas de citocinas e inibidores de proteases.
A modificação da resposta imunológica, portanto, pode ser determinante na manifestação ou
no agravamento da periodontite.
Dessa forma, seguindo a recomendação da American Academy of
Periodontology, os pacientes portadores de AR, além de escovarem
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os dentes e regularmente fazer uso
de fio dental, devem consultar um
profissional da Odontologia a cada
seis meses e, em caso de ter alguma
manifestação de doença periodontal, procurar um periodontista.

Saúde bucal e
artrite reumatoide
Estudos científicos têm demonstrado que o tratamento da periodontite reduz as bactérias circulantes, bem como os mediadores
imuno-inflamatórios, podendo trazer benefícios no quadro clínico de
pacientes com artrite reumatoide.
As pesquisas publicadas até o momento, porém, apenas apontam para
uma melhora no quadro da AR após
o tratamento periodontal. Ainda
são necessários mais estudos para a
comprovação dos mecanismos associados a essa melhora clínica. Não
está esclarecido completamente se o
uso de drogas pode afetar ou não a
atividade de uma ou outra doença e
como isso se daria.
O que está elucidado é que existe
a hiperatividade de neutrófilos, tanto na periodontite como na artrite, o
que poderia causar uma agressivida-
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Periodontite e outras doenças sistêmicas

Imagem: Shutterstock

Além da AR, a periodontite tem sido associada a outras patologias, como a diabetes, doenças cardiovasculares e pulmonares. Isso ocorre porque tanto as bactérias periodontopatogênicas circulantes no sangue de pacientes com periodontite
como os mediadores inflamatórios
associados à resposta imunológica a
esses patógenos podem causar alterações a distância da cavidade bucal.
Pode-se dizer que há aqui uma via
de mão dupla: tanto a periodontite
não tratada pode complicar o quadro das doenças sistêmicas como
pode sofrer a influência dessas doenças, levando a uma evolução mais
rápida e de maior gravidade, tanto
para a exacerbação da resposta inflamatória, quanto para a gravidade da
reabsorção óssea.
Todos os indícios apontam, portanto, para a importância da saúde
bucal, visando não apenas a manutenção dos dentes, da função mastigatória e de um sorriso harmônico,
como também a redução do risco
de complicações associadas à doença periodontal em órgãos distantes
da cavidade bucal. Reforça-se que a
doença periodontal em sua forma
inicial – gengivite – deve ser prevenida pelos cuidados básicos de
higiene oral, além do controle profissional regular.
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Pesquisas

trazem avanços no diagnóstico pela

saliva

Método é alternativa
a coletas tradicionais,
tem custo reduzido
e se mostra eficaz
na detecção precoce
de algumas doenças

M

inimamente invasiva,
rápida e barata, a coleta
de saliva já é o principal
método de análise em alguns setores, como na medicina esportiva. Há
cada vez mais pesquisas apontando as vantagens desse recurso, que
caminha para se tornar rotina no
Brasil e no mundo, possibilitando
o diagnóstico precoce de possíveis
problemas no organismo humano. É
possível medir cortisol e testosterona
na saliva de atletas – além disso, a saliva é o padrão ouro para mensurar
esses hormônios hoje em dia, porque nela a molécula do cortisol está
biologicamente livre, não associada a
nenhuma outra substância.
Há diversas pesquisas em andamento nesse campo – os cientistas
estimam que, em pouco tempo, os
equipamentos para diagnóstico de diversos tipos de câncer e outros males
estarão disponíveis em consultórios odontológicos. Atualmente, já se vendem testes
para detecção de HIV usando amostra por saliva em farmácias dos Estados Unidos.
O diagnóstico por saliva é eficaz porque no fluido existem diversos tipos de
marcadores em número semelhante aos que existem no sangue. Moléculas de
DNA, RNA, micro RNA, proteínas e microorganismos, podem ser associadas a
diversas doenças, da halitose ao câncer de mama. No Brasil, já há grupos estudando os marcadores que podem ser relacionados ao câncer bucal, de cabeça e
pescoço, de pulmões, de mama, dos ovários e do pâncreas – as tecnologias para
detectar esses marcadores estão evoluindo.
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de maior dessas células quando solicitadas para outra doença. Embora a artrite e a
periodontite apresentem semelhanças em seus mecanismos patogenéticos, novos
trabalhos são necessários para comprovar a associação entre essa inter-relação.
Apesar dos estudos demonstrarem,
globalmente, que a promoção da saúde bucal pode ajudar na melhoria dos
Apesar dos estudos demonstrarem,
indicadores clínicos e laboratoriais da
globalmente, que a promoção da saúde bucal
AR, é importante reforçar a pondepode ajudar na melhoria dos indicadores
ração: não existe evidência científica
clínicos e laboratoriais da AR, é importante
suficiente que permita afirmar de forreforçar a ponderação: não existe evidência
ma inequívoca os benefícios do tratacientífica suficiente que permita afirmar de
mento periodontal na artrite reumaforma inequívoca os benefícios do tratamento
toide. Em razão do reduzido número
periodontal na artrite reumatoide
de estudos, das limitações dos seus
desenhos e da heterogeneidade metodológica, são necessários ensaios
clínicos randomizados controlados. Em adição a isso, as pesquisas também devem
envolver acompanhamento por períodos mais longos, com populações maiores,
definições homogêneas de caso e avaliação do impacto real na evolução clínica da
artrite reumatoide, de forma a esclarecer devidamente esta relação.

Sinais odontológicos
É importante ter em mente que a análise da saliva também pode revelar a
presença de males odontológicos e do trato estomacal. O estudo do fluido pode
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indicar desde a presença de cáries cervicais até a Síndrome de Sjögren, que leva
o paciente a reduzir drasticamente a capacidade de produzir saliva e lágrimas.
Em muitos casos, o cirurgião-dentista é um dos primeiros profissionais a detectar problemas do trato estomacal, que devem ser tratados o quanto antes.
Alguns estudos mostram que, em casos de males do trato gástrico, há relação
direta entre a gravidade da doença e os sinais encontrados na cavidade oral,
sendo a erosão dentária o mais comum indício.

Perspectivas para o uso do fluido salivar
As expectativas são positivas para o uso diagnóstico da saliva, que promete avanços no futuro. Segundo a cirurgiã-dentista Débora Heller Douek, pesquisadora
do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein: “o
impacto clínico de biomarcadores salivares cientificamente credenciados deve promover melhor e mais amplo acesso aos cuidados, reduzindo as disparidades em
saúde e impactando a níveis globais. Além disso, os resultados obtidos nos estudos
de diagnóstico salivar também poderão contribuir para a descoberta de novos alvos
terapêuticos, que poderão ser instrumentais para o desenvolvimento de novas formas de tratamento, benéficas à saúde dos pacientes”.
Glândula
salivar

Células

Microorganismos

Sangue

Biofluido é encarado

Odontologia para

como promissor
para os diagnósticos
A saliva é um fluido oral que contém
abundância de biomarcadores proteicos e moléculas genéticas e tem sido
reconhecida como um material biológico promissor para a detecção precoce de algumas doenças. Este biofluido
é composto pela secreção exócrina originada das glândulas salivares maiores
(parótida, submandibular, sublingual)
e glândulas salivares menores, além
de componentes não-exócrinos como
células (epitelial, polimorfo nucleares
neutrófilos e linfócitos e seus produtos), microrganismos e seus produtos,
sangue e fluido crevicular gengival.

populações
carentes

Ação humanitária internacional apoiada pelo CROSP
atende aproximadamente 500 pessoas que vivem
em comunidades de acolhimento; iniciativas também
acontecem em diferentes partes do Brasil

S

Fluído crevicular
gengival

ob abrigos improvisados, adultos e crianças que habitam campos de refugiados travam uma luta diária pela sobrevivência. Água, comida, remédios
e roupas limpas são escassos; serviços básicos, como saúde, segurança e
educação, são providos somente com a intervenção de organizações humanitárias
internacionais. São mais de 2,6 milhões de pessoas nessa situação ao redor do mundo. Entre a população da Síria, de acordo com a Agência da ONU para Refugiados
(ACNUR), a condição é ainda pior: nove a cada dez sírios vivem em comunidades
de acolhimento nos países vizinhos: Líbano, Jordânia, Turquia, Iraque e Egito.

Saliva
O avanço do conhecimento gerado por estudos de
proteoma, transcriptoma, metaboloma e microbioma
salivares, considerados como alfabetos de diagnóstico,
permitem que o diagnóstico salivar seja utilizado
para aplicações de medicina e Odontologia.

INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO
São muitos grupos de pesquisa em todo o mundo com foco no
diagnóstico pela saliva, e o conhecimento está avançando com apoio da
tecnologia. Uma das pesquisas em curso busca identificar biomarcadores
na saliva para a detecção precoce do câncer de mama. No Canadá, há
um estudo, em parceria com pesquisadores do Brasil, que tem o objetivo
de possibilitar o diagnóstico do vírus zika. As tentativas de identificação
de biomarcadores na saliva que detectam o vírus da malária e ajudam
no diagnóstico precoce do mal de Alzheimer também estão adiantadas
em universidades da Flórida e da Califórnia, nos Estados Unidos.
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Fonte: informações cedidas para o CROSP
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A saliva é um fluido misto
composto principalmente
pela secreção das glândulas
salivares, assim como por
componentes não-exócrinos
(células, microorganismos e
fluido crevicular gengival)
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Criatividade para driblar escassez

A realidade dos refugiados é atroz. Sem acesso a serviços de saúde, saneamento básico, alimentação adequada e informações, eles são alvo de diversas doenças,
como periodontite, sendo que as perdas dentárias precoces também são comuns.
De acordo com relatos de cirurgiões-dentistas voluntários, muitos sírios estão sem
escovar os dentes há meses, e grande parte de sua arcada dentária está totalmente
destruída por cáries, restando apenas raízes residuais que não são removidas. Eles
preferem mantê-las para ajudar a triturar os alimentos.
Por esse motivo, o foco do trabalho foi atender prioritariamente os casos de dor e
infecção. Os procedimentos mais realizados foram exodontias, raspagens e algumas
restaurações comcimento de ionômero de vidro. Também foram promovidas ações
de prevenção envolvendo orientações de higienização e distribuição de kits com
escova de dente, pasta e fio dental.
Além das doenças bucais, generalizadas entre a população, é grande a carência
dos moradores dos acampamentos. São pessoas necessitadas de quase tudo – muitas vezes, de acordo com os voluntários, os pacientes não tinham nenhuma doença.
Eles queriam apenas receber atenção, conversar e saber que seriam ouvidos.
A experiência do trabalho humanitário mostra que os sírios são pessoas corajosas, têm esperança e acreditam que vão reconstruir suas vidas. Para os voluntários
que estiveram na linha de frente do trabalho, deparar-se com uma realidade tão
adversa, na qual há insegurança e fome, é um aprendizado para toda a vida.

de tanto sofrimento,
é indescritível ver
um sorriso no rosto
dos refugiados.
Independentemente
da estrutura
precária e da falta
de instrumentos,
o desejo de abrandar
a dor daqueles
que sofrem com
problemas tão
graves é o que leva
os profissionais a
serem voluntários

Outras ações humanitárias estão no radar

Imagem cedida para o CROSP

Para driblar as condições precárias, é fundamental ter boa vontade e grande
capacidade de improvisação. Os consultórios foram montados debaixo de tendas,
enquanto cadeiras e bancos comuns faziam as vezes das poltronas odontológicas.
Durante os quatro dias de atendimento, aproximadamente 500 crianças e adultos
que habitam campos de refugiados em Zahlé, Aint Zaltha e Haouch El Oumaraa,
no Líbano, receberam assistência odontológica.
As doações de medicamentos e materiais cirúrgicos, arrecadados no Brasil,
ajudaram a viabilizar os tratamentos. No primeiro dia no Líbano, foi feito um
levantamento dos materiais disponíveis e das necessidades para os atendimentos – com essa informação em mãos, a organização do projeto comprou o que
faltava. Além dos instrumentos de trabalho, disponibilizados pelos próprios
cirurgiões-dentistas participantes, também foi usado um equipamento odontológico portátil, disponível em uma das bases visitadas, que possui alta e baixa
rotação, ultrassom, fotopolimerizador e sugador.

Carência extrema

Os participantes
relatam que, diante

A ação humanitária realizada no Líbano pode ser ampliada para diferentes regiões que precisem de atendimento. Locais que sofrem com conflitos, incluindo
África e Coreia, estão no radar. A África também está entre as metas do programa
humanitário, assim como o atendimento a populações ribeirinhas brasileiras e
àquelas que vivem no polígono das secas, no sertão nordestino.
É importante ressaltar que o trabalho em zonas de conflito e de crises humanitárias envolve conhecimento técnico apurado, para que o atendimento seja
feito da melhor maneira, mesmo em condições completamente adversas. Os
profissionais que participam, além de emocionalmente preparados, devem estar dispostos a longas jornadas e a experiências muito intensas. É por meio desse tipo de trabalho de acolhimento e atenção que as populações desfavorecidas
e vulneráveis, em diferentes lugares do mundo, reencontram os sentimentos de
humanidade e pertencimento.

Voluntários também atuam no Brasil
Além das áreas de conflito internacionais, a Odontologia humanitária é exercida
em diversas regiões do Brasil. Cirurgiões-dentistas voluntários trabalham praticamente o ano todo, em dezenas de projetos, para atender populações carentes em
praticamente todo o território nacional. Os profissionais participantes realizam diversas ações, tanto no âmbito da prevenção e educação em saúde bucal quanto em
tratamentos de urgência com foco curativo.
O atendimento envolve populações em diferentes situações de vulnerabilidade social, desde moradores de áreas de ocupações até comunidades ribeirinhas. Em muitos
casos, os profissionais se organizam em coletivos de trabalho para viabilizar atendimentos ou atuam com o auxílio de Organizações Não Governamentais (ONGs).
Via de regra, as ONGs necessitam de patrocínios, doações e participação de colaboradores. Normalmente, as ações sociais são fruto de iniciativas isoladas ou de
pequenos grupos, com muito esforço e, na maioria das vezes, com recursos próprios.
Insumos, instrumentais, consultórios portáteis, transporte e demais itens para a logística do trabalho estão sempre na lista de pedidos de doações.

70 REVISTA DO CROSP

Imagem cedida para o CROSP

Essa região de conflitos foi o destino de uma ação humanitária organizada pela
Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo (ABAP), de São José dos Campos,
em São Paulo. A iniciativa, que contou com o apoio do CROSP, reuniu outros 14
profissionais voluntários da área da saúde, incluindo cirurgiões-dentistas, médicos,
enfermeiros, psicólogos e nutricionistas.
Os participantes relatam que, diante de tanto sofrimento, é indescritível ver um
sorriso no rosto dos refugiados. Independentemente da estrutura precária e da falta
de instrumentos, o desejo de abrandar a dor daqueles que sofrem com problemas
tão graves é o que leva os profissionais a serem voluntários.

APOIO AO
VOLUNTARIADO
A Comissão de Terceiro
Setor do CROSP trabalha no
auxílio a cirurgiões-dentistas
interessados em atuar na
área de empreendedorismo
social. O objetivo é orientar
e compartilhar informações
sobre documentações,
maneiras de estruturar
organizações sociais,
como Organizações Não
Governamentais (ONGs),
Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público
(OSCIP), Institutos, entre
outras. A Comissão também
oferece informações a
respeito dos custos desta
estruturação, sugere formas
de buscar voluntários
e captar recursos, além de
dar orientação sobre outras
atividades importantes
para a viabilização
do trabalho social.
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O que vem por aí em
A chegada de
processos digitais
à ortodontia e
scanners intraorais
controlados por
gestos e linguagem
são algumas das
principais tendências
para o ano
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2019
T

odo começo de ano é marcado por expectativas e análises a respeito das
novidades que devem chegar a determinado setor. Com a Odontologia,
não é diferente. Entre as principais tendências que são previstas para
2019, estão o aperfeiçoamento dos fluxos de trabalho digitais e a manufatura
aditiva – processo mecânico em que diversas camadas de material são progressivamente sobrepostas, uma à outra, com o propósito de formar um objeto, geralmente tendo como base um modelo digital.
A classe odontológica também olha com atenção para avanços nos materiais
clássicos de impressão, os quais estão passando por uma fase marcada por intenso
desenvolvimento. Os silicones A, por exemplo, estão se tornando mais universais
e confortáveis de usar em próteses suportadas por dentes ou implantes.
Também para 2019 é esperado que os processos digitais continuem trazendo novas possibilidades para áreas até então majoritariamente analógicas da
Odontologia, como ortodontia e endodontia.
Tendo em vista os novos caminhos que poderão ser abertos na prática profissional em Odontologia, a Revista do CROSP faz um apanhando daquilo que
deve surgir como novidade no universo de trabalho ainda neste ano.
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TENDÊNCIAS

Evolução de tecnologias

Tendo em vista

Tendências que podem interessar aos cirurgiões-dentistas e à equipe.
• Tratamentos endodônticos poderão ser planejados graças ao suporte de softwares, incluindo guias de posicionamento para as limas de preparação (semelhante aos guias de perfuração em implantodontia).
• Na profilaxia profissional, o laser de diodo deve se firmar como uma opção
adicional para eliminar germes e descontaminar a superfície, além dos métodos clássicos já comprovados como raspagem e planejamento radicular com
curetas manuais, sistemas de ultrassom ou equipamentos de jateamento de pó.
• Para o tratamento futuro da periodontite, vale a pena ficar de olho em abordagens delicadas que exploram os seus pontos fortes na instrumentação subgengival, pós de baixa abrasividade para reinstrumentação – assim como as
ofertas atuais de software (por exemplo, documentação completa da condição
periodontal com profundidades de sondagem e perdas de inserção em até seis
locais por dente, se necessário, envolvimento de furca e progressão temporal).
• Na prótese, a gama de materiais deve ser expandida para incluir outros materiais
da área das vitrocerâmicas de alta resistência (por exemplo, dissilicato de lítio, silicato de lítio reforçado com óxido de zircônio ou cerâmicas feldspáticas de estrutura fina infiltradas com polímero). O objetivo é combinar a maior translucidez
e opalescência, em comparação com cerâmicas estruturais, com uma resistência
ainda maior, e, assim, expandir a indicação na área de pontes. Dependendo do
material e do caso do paciente, o processamento do consultório utilizando o software CAD/CAM pode ser uma opção (esboço do fluxo de trabalho: escaneamento intraoral, projeto no monitor, produção CAM na lixadeira).
• Scanners intraorais devem entrar no campo da inovação e seguir a tendência da
miniaturização, facilidade de manuseio e escaneamento livre de pó. Além disso,
alguns podem ser controlados com a ajuda de gestos e linguagem.

os novos caminhos
que poderão ser
abertos na prática
profissional em
Odontologia, a
Revista do CROSP
faz um apanhando
daquilo que
deve surgir como
novidade no
universo de trabalho
ainda neste ano
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O laboratório como solucionador de problemas
O laboratório está se tornando cada vez mais um ambiente ao qual se recorrer na busca da solução de problemas ou elucidação de dúvidas, e a expectativa
para 2019 é de que essa perspectiva avance ainda mais, com novidades em produtos e técnicas. Nesse sentido, estima-se que os materiais protéticos devem
se diversificar com mais cores e até com gradientes internos de cor. Também é
esperado o surgimento de polímeros termoplásticos – como o PEEK – e outros
plásticos para a impressão de curto e longo prazo.
No campo da prótese total, conceitos suportados digitalmente poderão complementar o laboratório com opções adicionais de fabricação, em uma área até
então quase exclusivamente analógica.
A fabricação subtrativa de restaurações no processo CAD/CAM deve continuar a ser desenvolvida e apresentar novos caminhos, tendo em vista que a
impressão 3D vem sendo cada vez mais usada na prática profissional.

Melhorias para a equipe
• Com um modelo virtual, deverá ser possível planejar aparelhos ortodônticos,
como os aparelhos fixos. E estima-se que haverá benefícios para a elaboração
de diagnósticos.
• A impressão 3D continua em alta e é uma área que exige a atenção dos profissionais, pois há expectativa para uma possível revolução, que poderá envolver
novas áreas de aplicação, novas formas de trabalho em equipe e novos modelos de negócios.
Vale ressaltar que as novidades esperadas para 2019 exigirão que os profissionais
se mantenham atualizados em suas áreas de atuação. Por isso, recomenda-se estudo constante e atenção às publicações especializadas e aos eventos da área.
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ZELANDO
PELA ÉTICA E
FISCALIZANDO
O EXERCÍCIO DA
ODONTOLOGIA.

