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CARTA AO LEITOR

Ética para a valorização

da Odontologia e de seus profissionais

C

onteúdo de qualidade e acesso à informação são aspectos fundamentais, em qualquer circunstância, para a atuação profissional. No contexto atual, no entanto, se fazem ainda mais relevantes e instrumentais
para o exercício ético da Odontologia em benefício da saúde do ser humano.

A matéria que aborda o Código de Ética Odontológica, apresentando as
principais dúvidas dos profissionais e suas respectivas respostas, tem o intuito, portanto, de trazer as questões éticas para o dia a dia da prática com o
paciente, ilustrando a importância de diferentes aspectos do documento. De
modo complementar, a reportagem sobre a atuação da equipe de fiscalização
CROSP explica o objetivo do trabalho desses profissionais: promover a segurança e valorizar a boa prática da Odontologia.
Não deixe de conferir, também, as demais matérias desta edição, as quais destacam desde centros de referência em cirurgia labiopalatina até cuidados específicos da equipe de saúde bucal com pacientes cardiopatas e hipertensos, entre
outros temas cuidadosamente selecionados para informar os leitores, e também

Imagem: divulgação

Neste sentido, a Revista do CROSP apresenta conteúdos que prezam pelo
absoluto rigor em relação às diretrizes éticas da profissão, essenciais para que
o trabalho da classe odontológica promova a saúde coletiva. A valorização dos
profissionais perante a sociedade está diretamente relacionada ao respeito pelas normas e condutas que guiam o exercício da Odontologia.

incentivar o debate entre os colegas.
Os artigos das Câmaras Técnicas do
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Ética

Odontológica:
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ÉTICA

tire as dúvidas para não cometer infrações!
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP) apresenta o que pode ou não ser feito,
segundo o Código de Ética Odontológica

A

ética é um agrupamento de valores morais e convicções que orientam
o comportamento humano na vida social. Assim, ela tem a utilidade
de garantir a ordem do funcionamento coletivo, com o objetivo de que
haja uma sociedade igual, saudável e produtiva.
Além da ética em seu sentido global, também existe àquela voltada ao exercício da profissão. Nesse caso, ela conduz a atuação de uma determinada categoria,
impondo limites e guiando como devem ser as atitudes em situações específicas e
gerais. No caso das(os) cirurgiãs(ões)-dentistas, é necessário cumprir as imposições do Código de Ética Odontológica (CEO).
Contudo, com a correria do cotidiano, seja em consultórios ou clínicas, muitos inscritos no Conselho
Além da ética em seu sentido global, também
Regional de Odontologia de São Pauexiste àquela voltada ao exercício da
lo (CROSP) têm dúvidas sobre como
profissão. Nesse caso, ela conduz a atuação
proceder em certas circunstâncias.
de uma determinada categoria, impondo
Por isso, a seguir, acompanhe esclalimites e guiando como devem ser as
recimentos sobre os questionamenatitudes em situações específicas e gerais
tos mais comuns que chegam para
autarquia. Confira!

Posso utilizar casos clínicos em apresentações
com finalidades comerciais?
Conforme consta no artigo 14 do Código, isso não é permitido e configura
como um caso de infração ética. Desse modo, afirma o inciso III que é vedado
“fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir paciente, sua imagem ou
qualquer outro elemento que o identifique, em qualquer meio de comunicação
ou sob qualquer pretexto, salvo se a(o) cirurgiã(o)-dentista estiver no exercício
da docência ou em publicações científicas, nas quais, a autorização do paciente
ou seu responsável legal, lhe permite a exibição da imagem ou prontuários com
finalidade didático-acadêmicas”.
Porém, em janeiro de 2019, foi publicada a Resolução 196 do CFO, que trouxe
algumas especificações sobre a postagem de “antes e depois” nas redes sociais. De
acordo com a decisão, compartilhar imagens dos pacientes é liberado mediante
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a assinatura dele em um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que pode
ser escrito por um advogado.
Esses materiais, entretanto, só podem ser publicados pela(o) cirurgiã(o)-dentista pessoa física, sendo que é obrigatório que as imagens sejam acompanhadas
do nome do profissional e do seu número de inscrição no CRO. Mais uma ressalva é que a(o) mesma(o) não vale para pessoas jurídicas, como as clínicas. Nesse
caso, a postagem é tida como publicidade comercial, e não apenas um direito de
expressão. Mesmo para as situações da pessoa física, não é autorizado utilizar frases que remetam a autopromoção, o sensacionalismo, a concorrência desleal ou
até mesmo à mercantilização da Odontologia.
Confira alguns exemplos de mensagens inadequadas para postar nas redes
sociais, mesmo que seja por cirurgiã(o)-dentista pessoa física:
• Sorriso perfeito;
• Melhor preço de tal área;
• Único a fazer o procedimento.

Esses materiais,
entretanto, só podem
ser publicados pela(o)
cirurgiã(o)-dentista
pessoa física, sendo
que é obrigatório
que as imagens sejam
acompanhadas do
nome do profissional
e do seu número
de inscrição no CRO

É permitido oferecer consulta grátis
ou divulgar preços de procedimentos?
Ambas as ações não são liberadas pelo Código. No primeiro caso, essa proibição
está estabelecida no Art.20, que dispões sobre o que constitui uma infração ética.
No inciso IX do documento, fica claro que é proibido “divulgar ou oferecer consultas e diagnósticos gratuitos ou sem compromisso”.
Também é vedado instituir cobranças por meio de procedimentos mercantilistas, que visem o lucro em detrimento da saúde dos pacientes. Já sobre a divulgação de valores dos serviços odontológicos, o impedimento está descrito no artigo
44, que afirma que é uma infração aos preceitos morais da profissão “I - fazer
publicidade e propaganda enganosa, abusiva, inclusive com expressões ou ima-
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ÉTICA

• II - Prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem a indispensável supervisão do cirurgião-dentista;
• III - Realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados
no art. 5º desta Lei;
• IV - Fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e folhetos
especializados da área odontológica.
Por sua vez, os Auxiliares de Saúde Bucal não podem, conforme o que determina o artigo 10º dessa norma:
• I - Exercer a atividade de forma autônoma;
• II - Prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, sem a indispensável
supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal;
• III - realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados
no art. 9º desta Lei; e
• IV - Fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, jornais ou folhetos
especializados da área odontológica.

Em vários pontos,
o Código de Ética
Odontológica deixa
claro que a(o)
cirurgiã(o)-dentista
é obrigada(o)
a denunciar
irregularidades
que sejam de seu
conhecimento. Isso
significa que a simples
omissão também é um
desrespeito às boas
práticas profissionais

Por que devo atualizar o meu cadastro no CROSP?
Como fazer a atualização?

gens de antes e depois (a Resolução 196 do CFO de 2019 alterou as regras deste
item conforme explicação em pergunta anterior), com preços, serviços gratuitos,
modalidades de pagamento, ou outras formas que impliquem comercialização da
Odontologia ou contrarie o disposto neste Código”.

É permitido dar palestras em centros acadêmicos
ou entrevistas para veículos de comunicação?
Ambas as atitudes estão liberadas, mas é fundamental que o teor seja educativo, e não se configure como propaganda. Observe o que diz o Art. 47:
“A(o) profissional inscrita(o) poderá utilizar-se de meios de comunicação para
conceder entrevistas ou palestras públicas sobre assuntos odontológicos de sua
atribuição, com finalidade de esclarecimento e educação no interesse da coletividade, sem que haja autopromoção ou sensacionalismo, preservando sempre o
decoro da profissão, sendo vedado anunciar neste ato o seu endereço profissional,
endereço eletrônico e telefone”.

Posso contratar ASB e TSB sem inscrição no CROSP?
Não. De acordo com a lei 11.889 de 2008, tanto o Auxiliar de Saúde Bucal (ASB)
como o Técnico em Saúde Bucal (TSB) devem estar devidamente cadastrados no
CFO (Conselho Federal de Odontologia), bem como nas autarquias regionais do
órgão. Para o território paulista, esses colaboradores precisam estar em dia com a
inscrição no CROSP.
De acordo com o Art. 6º dessa legislação, é vedado ao Técnico em Saúde Bucal:
• I - Exercer a atividade de forma autônoma;
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Esse procedimento é importante para a fiscalização do exercício da Odontologia, garantindo que somente profissionais habilitados atuem na área. Assim, é
possível assegurar a segurança dos pacientes e até mesmo da classe profissional.
Conforme disposições do Art. 9º. do Código de Ética, são deveres fundamentais dos inscritos “II - manter seus dados cadastrais atualizados junto ao
Conselho Regional”.
Confira a seguir o passo a passo para atualizar seus dados:
1. Entre no site do CROSP: www.crosp.org.br
2. Clique no menu: atualização cadastral
3. Digite seu CPF no campo indicado e clique em “cadastrar”
4. Insira sua data de nascimento e escolha as opções corretas
5. Crie uma senha e repita para confirmar
6. Verifique a caixa de entrada do seu e-mail
7. Clique no link que aparece no seu e-mail para validar o cadastro
8. Volte à tela inicial e efetue seu login
9. A partir daí, basta atualizar seus dados clicando na opção “atualizar”

Como proceder quando o estabelecimento
odontológico não cumpre as questões trabalhistas
sobre os serviços prestados?
Em vários pontos, o Código de Ética Odontológica deixa claro que a(o)
cirurgiã(o)-dentista é obrigada(o) a denunciar irregularidades que sejam de seu
conhecimento. Isso significa que a simples omissão também é um desrespeito às
boas práticas profissionais.
No Art. 9º, é descrito como um dever fundamental dos inscritos no CROSP
“XI — apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que
trabalhe, quando as julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais
ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes”.
Além desse trecho, o Art. 13 aborda o assunto: “VII - constitui infração ética explorar colega nas relações de emprego ou quando compartilhar honorários; descumprir ou desrespeitar a legislação pertinente no tocante às relações de trabalho
entre os componentes da equipe de saúde”.
Ainda no Art.9º, outra parte do documento toca no assunto e é descrita
como uma das obrigações imprescindíveis da categoria: “XVI - não manter
vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que os caracterizem
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como empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem
em situação ilegal, irregular ou inidônea”.
O artigo 21 do Código de Ética Odontológica também traz essa questão, ao recomendar que os profissionais não contribuam para a desvalorização da categoria:
“A(o) cirurgiã(o)-dentista deve evitar o aviltamento ou submeter-se a tal situação,
inclusive por parte de convênios e credenciamentos, de valores dos serviços profissionais fixados de forma irrisória ou inferior aos valores referenciais para procedimentos odontológicos”.

Posso fazer a divulgação do meu consultório
ou clínica em comerciais de TV?

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

ÉTICA

Sim, desde que sejam respeitadas as regras estabelecidas no Código. No Art. 42, é
mencionada a liberação da propaganda para qualquer veículo de comunicação, sob
a condição de que a publicidade seja feita em consonância com os princípios éticos:
“Os anúncios, a propaganda e a publicidade poderão ser feitos em qualquer meio de
comunicação, desde que obedecidos
os preceitos deste Código”.
Isso significa que é possível anuné possível anunciar em jornais, revistas,
ciar em jornais, revistas, panfletos,
panfletos, rádio, TV, entre outros
rádio, TV, entre outros canais. No
canais. No entanto, essas divulgações
entanto, essas divulgações devem
devem conter o nome, a profissão e o
conter o nome, a profissão e o númenúmero de inscrição junto ao CROSP
ro de inscrição junto ao CROSP.
Contudo, é proibido fazer consultas, traçar diagnósticos ou prescrever
tratamentos em qualquer um desses meios. No caso de pessoas jurídicas, também
deve estar descrito o nome e o número de inscrição do responsável técnico pelo estabelecimento odontológico.

Posso distribuir brindes nas palestras em que participo?
Não. O Art. 48, que dispõe sobre as palestras, afirma que as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas estão impedidos de “II - distribuir material publicitário e oferecer brindes, prêmios,
benefícios ou vantagens ao público leigo, em palestras realizadas em escolas, empresas
ou quaisquer entidades, com a finalidade de angariar clientela ou aliciamento.”
Além disso, não são toleradas as seguintes ações, de acordo com o mesmo
trecho do Código:
• realizar palestras em escolas, empresas ou quaisquer entidades que tenham como
objetivo a divulgação de serviços profissionais e interesses particulares, diversos da
orientação e educação social quanto aos assuntos odontológicos;
• traçar diagnóstico ou procedimentos odontológicos em escolas, empresas ou outras
entidades, em decorrência da prática descrita nos termos desta seção;
• aliciar pacientes, aproveitando-se do acesso às escolas, empresas e demais entidades.

Posso oferecer meus serviços
em sites de compra coletiva?
Não. Os anúncios em sites de compras em grupo são vedados, embora não seja raro
encontrar ofertas nesses veículos, principalmente as relacionadas com estética, como
o clareamento dental.
Assim, as(os) profissionais devem estar cientes de que a Lei 5.081/66, que regulamenta a profissão, embarga esse tipo de propaganda. Em caso de desobediência, os infratores ficam sob risco de advertências e multas. Se houver reincidência, a(o) cirurgiã(o)-dentista pode ser suspenso ou até mesmo cassada(o). Essa proibição está relatada no
inciso XIV do artigo 44, que aponta como infração ética as seguintes condutas:
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“realizar a divulgação e oferecer serviços odontológicos com finalidade mercantil
e de aliciamento de pacientes, através de cartão de descontos, caderno de descontos,
mala direta via internet, sites promocionais ou de compras coletivas, telemarketing
ativo à população em geral, stands promocionais, caixas de som portáteis ou em veículos automotores, plaqueteiros entre outros meios que caracterizem concorrência
desleal e desvalorização da profissão”.

Como faço para renunciar ao tratamento de
um paciente que está causando problemas?
O Código de Ética Odontológica prevê que a(o) cirurgiã(o)-dentista tem o direito de abandonar o tratamento de um paciente quando a relação entre eles estiver prejudicada a ponto de interferir na performance profissional.
Assim, afirma o Art. 5º no Inciso V: “constitui direito fundamental das(os) profissionais inscritas(os) renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento,
quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom
relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional”.
Nessas circunstâncias, a(o) cirurgiã(o)-dentista deve, primeiramente, informar
ao paciente sobre sua decisão ou então aos responsáveis legais dessa pessoa. No
entanto, é obrigação da(o) inscrita(o) no CROSP assegurar o término das intervenções necessárias. Para isso, ele deve prontamente disponibilizar todos os dados
ao colega que for substitui-lo nessa função.
Entretanto, é importante lembrar que isso não vale para os casos de urgência
nos quais não houver outra(o) profissional disponível para o atendimento.

O Código de Ética
Odontológica prevê
que a(o) cirurgiã(o)dentista tem o direito
de abandonar o
tratamento de um
paciente quando
a relação entre eles
estiver prejudicada
a ponto de interferir
na performance
profissional
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FISCALIZAÇÃO

Conheça as atribuições do

Fiscal
CROSP

Entenda como é realizada a fiscalização pelo Conselho

O

s Fiscais do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)
são parte fundamental da atuação da Autarquia. A função do CROSP
é fiscalizar o exercício da Odontologia, cumprindo a obrigação determinada por Lei, por meio da regulamentação da profissão e da necessidade da
existência de uma entidade que, disciplina e delimita a sua atuação.
Todo sistema de fiscalização tem como base uma concepção de processo educativo, de estímulo aos valores éticos e de valorização do trabalho da Odontologia,
amparados pelas leis e normas que a regem, bem como os princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil: Legalidade, Finalidade,
Motivação, Razoabilidade, Proporcionalidade, Moralidade, Segurança Jurídica, Interesse Público, Eficiência, AmAs ações da Fiscalização podem ser
pla Defesa e Contraditório.
realizadas em atividades de rotina ou
Essas(es) cirurgiãs(ões)-dentistas, que
devido a requerimento do CROSP formam a linha de frente do CROSP no
mediante demandas recebidas ou por
Estado, averiguam condutas e denúncias sobre infrações às normas éticas e
necessidades da própria Autarquia
às leis que regulam as profissões odontológicas, assim como realizam diversas
atividades, internas e externas, com a finalidade de cumprir as atribuições legais da
Autarquia, em prol da sociedade e da valorização da Odontologia.

Processo averiguatório de Fiscalização

As ações de Fiscalização podem ser realizadas em atividades de rotina e/ou requerimento do CROSP - mediante demandas recebidas ou necessidades identificadas pela própria Autarquia.
Vale ressaltar que todos os Fiscais do CROSP possuem adequada identificação
profissional, comumente apresentada nas visitas e pode ser solicitada a qualquer
tempo. Essa identificação faz parte dos procedimentos iniciais de fiscalização.
Dentre os objetivos das ações da Fiscalização, inicialmente, é imprescindível
verificar a regularidade de todas(os) as(os) profissionais e dos estabelecimentos e
entidades da área odontológica, em todos os detalhes preconizados pela legislação
vigente, dando perfeito e exato cumprimento ao que determinam as Normas e
Procedimentos dos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia.
A observação de um Fiscal inicia com a confirmação do exercício regular de
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do

todas(os) as(os) profissionais da Odontologia do local. Para tanto, é fundamental
que possuam, portem e apresentem seus respectivos documentos de identificação
profissional. Tal procedimento, além de confirmar o regular registro e inscrição
perante a Autarquia, viabiliza a identificação de eventuais providências necessárias, como, atualizações cadastrais, requerimento de inscrições definitivas, secundárias ou transferências.
Ainda, em observância ao dever fundamental dos inscritos, exposto no Código
de Ética Odontológica (Res. CFO – 118/2012) é realizada a coleta, confirmação e
atualização dos dados cadastrais dos profissionais junto ao CROSP.
De igual modo, é fundamental que as pessoas jurídicas que exerçam atividade odontológica diretamente ou indiretamente (no âmbito público ou privado)
também estejam regularizadas e com seus dados cadastrais atualizados perante o
CROSP e demais Órgãos/Instituições pertinentes, como Prefeitura, Vigilância Sanitária, ANS, entre outros. Para isso, é requerida a apresentação dos documentos
correspondentes, como Contrato Social, Certificado de Registro e Inscrição da
Prestadora de Assistência Odontológica junto ao CROSP, Licença de Funcionamento do estabelecimento emitido pela Vigilância Sanitária, documentação relativa ao cadastro para a coleta seletiva de resíduos sólidos de saúde, entre outros.
É importante destacar que, a Lei Federal nº 4.324/64 delega aos Conselhos Regionais de Odontologia a competência de fiscalizar o exercício da profissão, em
harmonia com os órgãos sanitários. Por essa razão, na ausência de comprovação
da regularidade do estabelecimento junto à Vigilância Sanitária Municipal, cabe
ao Conselho, por intermédio da Fiscalização, levar tal fato ao conhecimento das
autoridades competentes.
Durante as averiguações realizadas pelo Fiscal, pode ser observada, ainda, a
existência e a regularidade de eventuais publicidades odontológicas in loco, como
placas, luminosos, banners, materiais impressos ou outras formas de divulgação
do local e dos serviços odontológicos, inclusive por meio da internet e das redes sociais. Essa observação, muitas vezes, acaba sendo uma oportunidade para

É importante destacar
que, a Lei Federal
nº 4.324/64 delega
aos Conselhos
Regionais de
Odontologia a
competência de
fiscalizar o exercício
da profissão, em
harmonia com os
órgãos sanitários.
Por essa razão,
na ausência de
comprovação da
regularidade do
estabelecimento
junto à Vigilância
Sanitária Municipal,
cabe ao Conselho,
por intermédio da
Fiscalização, levar tal
fato ao conhecimento
das autoridades
competentes
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o inscrito esclarecer dúvidas e receber orientações gerais sobre as normas éticas e
demais legislações relacionadas à publicidade odontológica.
Além disso, observações preliminares quanto às condições básicas de atendimento às normas de biossegurança, cabendo, quando identificada alguma irregularidade, oficiar as Autoridades Sanitárias locais para que tomem conhecimento e
adotem as medidas fiscalizatórias necessárias.
Outra demanda, comumente direcionada ao CROSP, está relacionada à suspeita
do exercício ilegal e/ou acobertamento da prática ilegal da Odontologia e demais
profissões regulamentadas. Nesse sentido, é importante destacar que o exercício
ilegal praticado por pessoa sem inscrição no CROSP é apurado pela Autoridade
Policial e pode ser comunicado ao Conselho, para que a Autarquia acompanhe e
colabore com a apuração do crime tipificado no Código Penal Brasileiro.
É fundamental que sejam apresentadas informações mínimas e suficientes
sobre a identidade da(o) suspeita(o) e o local da prática delituosa. Caso contrário, tais demandas são passíveis de ausência de condições de verificação e
possível arquivamento.

É fundamental que

ções in loco. A internet e os diversos
canais de comunicação atualmente
existentes, possibilitam acesso rápido à determinadas informações e,
por sua vez, uma ação mais ágil e eficaz da Fiscalização.
A incorporação de equipamentos
como celulares, tablets e notebooks
nas ações de fiscalização, dinamizou
a coleta e troca de informações nas
atividades diárias dos Fiscais. Eles realizam consultas rápidas na internet,
no banco de dados cadastrais dos
inscritos, pesquisas para verificação de regularidade sanitária dos estabelecimentos, Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), Receita Federal, além de
tomadas fotográficas e eventuais vídeos. As ferramentas estreitaram e aceleraram
a comunicação com os fiscais e o processo de fiscalização como um todo.

sejam apresentadas
informações mínimas
e suficientes sobre
a identidade da(o)
suspeita(o) e o local
da prática delituosa.
Caso contrário,
tais demandas são
passíveis de ausência
de condições de
verificação e possível
arquivamento

Fiscalização digital

Notificações da Fiscalização

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

A mudança do panorama mundial quanto à diversidade de canais de comunicação atualmente disponíveis, gerou reflexos diretos e consideráveis na divulgação dos serviços odontológicos. Isso, de certa forma, causou um aumento das
infrações éticas nesse segmento, principalmente com relação as publicidades realizadas em redes sociais.
Diante disso, o CROSP tem ampliado a veiculação e disponibilização de materiais
de consulta e orientação relacionados ao tema Publicidade Odontológica, como os
vídeos do CROSP ORIENTA, publicações em Revistas, Jornais, Guias Práticos, assim como abordagens constantes em suas mídias sociais: Facebook e Instagram.
A tecnologia, por sua vez, tem sido uma importante aliada no trabalho da Fiscalização - apesar de não substituir a presença e o olhar do Fiscal para as averigua-
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Na constatação de uma conduta antiética por parte de um inscrito é necessária
a formalização desse fato, a fim de que o responsável pela prática tome conhecimento e adote providências adequadas para interrupção e/ou regularização. Essa
formalização ocorre por meio de uma Notificação da Fiscalização do CROSP.
A Notificação conterá, além da identificação da(o) profissional e/ou estabelecimento odontológico responsável pela infração ética, o enquadramento normativo
correspondente à conduta desrespeitada, assim como a determinação de um prazo regular para a suspensão e/ou possíveis correções.
Essa Notificação da Fiscalização não configura uma penalidade ou sanção, mas
sim a formalização da constatação de uma prática que contraria os preceitos éticos da Odontologia. É documento subsidiário à instauração de um procedimento
disciplinar em face do inscrito e, conforme previsto no Código de Ética Odontológica, sua inobservância e/ou não atendimento constitui infração ética e agravante na pena aplicada em processo disciplinar perante a Autarquia.

Na constatação
de uma conduta
antiética por parte
de um inscrito,
é necessária a
formalização desse
fato, a fim de que
o responsável
pela prática tome
conhecimento e
adote providências
adequadas para
interrupção e/ou
regularização.
Essa formalização
ocorre por meio
de uma Notificação
da Fiscalização
do CROSP

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)

Havendo a constatação de uma infração ética relacionada à publicidade odontológica, o fiscal poderá propor a celebração de um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC). O instrumento jurídico previsto na Lei 7.347/85 tem a finalidade
de orientar o inscrito, visando coibir e cessar a prática e a reincidência de condutas
antiéticas relacionadas à publicidade odontológica.
O TAC possui como princípios norteadores, entre outros, a Simplicidade, Informalidade, Celeridade, Razoabilidade e Publicidade. É um instrumento preventivo e/ou reparatório de lesões à ética, envolvendo os direitos e deveres dos
inscritos e a proteção da saúde da população, contribuindo para a obtenção de
resultado prático e efetivo.
Sua aceitação não é obrigatória e somente será celebrado quando houver reconhecimento da infração cometida por parte da(o) cirurgiã(o)-dentista, assumindo a responsabilidade de comprovar o cumprimento do que foi acordado e a
interrupção da prática antiética.
Importante salientar que a celebração do TAC só poderá ocorrer uma única
vez no período de cinco anos e, no caso de reincidência da conduta infratora,
será passível de imediata instauração de processo administrativo disciplinar em
face do inscrito.
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Telefones
celulares

em consultórios odontológicos
representam alto risco de contaminação
Pesquisas apontam que os aparelhos concentram grande quantidade
de bactérias, entre outros agentes nocivos para a saúde

U

ma pesquisa recente da Faculdade de Apucarana (FAP) chegou à conclusão de que os celulares são um meio de elevado risco para contaminação. Segundo o estudo, batizado de “Análise microbiológica em
telefones celulares”, foi identificado o desenvolvimento bacteriano em 100% das
30 amostras avaliadas.
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Como esses aparelhos estão altamente inseridos no dia a dia, a propagação de
diversas espécies microbianas, como bactérias, fungos e germes, é intensa.
Por meio dos smartphones, os micro-organismos se alastram no transporte público, nos prédios de saúde, em escolas, universidades, restaurantes, entre outros
meios. Nesse contexto, não seria diferente com os consultórios odontológicos, ambientes que demandam uma atenção sanitária ainda maior, por causa das intervenções nos pacientes. Tais bactérias fazem dos aparentemente inócuos celulares verdadeiros depósitos de patógenos, isto é, de agentes causadores de doenças.
Diante desse resultado, as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas devem se conscientizar de
que os telefones móveis não são instrumentos seguros para captar imagens intraoral. Além de sua intensa circulação, esses equipamentos estão sempre em contato
com partes do corpo nas quais os índices de bactérias costumam ser abundantes.
As mãos, os olhos, o nariz, os ouvidos e a boca ficam muito próximos do aparelho
telefônico durante a sua utilização.
Aliás, existem mais de 500 espécies
bacterianas somente na cavidade buAs mãos, os olhos, o nariz, os ouvidos e
cal. Depois de elas serem transferidas
a boca ficam muito próximos do aparelho
para os objetos, podem resistir por até
telefônico durante a sua utilização. Aliás,
48 horas, tempo mais do que suficienexistem mais de 500 espécies bacterianas
te para a proliferação de patologias.
somente na cavidade bucal. Depois de elas
A fim de amenizar a ameaça saniserem transferidas para os objetos, podem
tária que esses dispositivos represenresistir por até 48 horas, tempo mais do que
tam, as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas
não devem utilizar o smartphone
suficiente para a proliferação de patologias
para fotografar os pacientes.

Tipos de bactérias

A experiência da Faculdade de Apucarana (FAP) também analisou os tipos
de bactérias presentes nos celulares por meio de um estudo científico exploratório e bibliográfico. Assim, os testes bioquímicos identificaram as seguintes
espécies microbianas:
• Shigella sonnei.
• Yersinia enterocolitica.
• Escherichia coli.
Esses micro-organismos são da família Enterobacteaceae e são agentes causadores de diversas doenças, tanto em seres humanos como em outros animais.
No caso das pessoas, tais bactérias são patógenas de infecção hospitalar, sendo
apontadas como as principais geradoras de infecção no intestino.
Além delas, os pesquisadores confirmaram a manifestação da Staphylococcus
aureus, bactéria que integra a flora normal de alguns indivíduos, mas que pode
provocar quadros de infecção séria em pacientes com a imunidade mais baixa.

Coliformes fecais

Os riscos são agravados pelo fato de os celulares não serem os únicos objetos
a acumular bactérias. Em outras palavras, elas estão por toda parte: cédulas de
dinheiro, documentos, carteiras, cartão de bancos, controle remoto, maçanetas,
torneiras, xícaras, moedas, entre outros.
Além de falhas na higienização individual, a pesquisa descobriu que a maioria
das pessoas não faz a devida limpeza dos telefones móveis. Ou seja, isso aumenta
as chances de infecções e contaminação microbiológica.
Nesse sentido, é importante realizar a limpeza dos smartphones pelo menos três
vezes por semana. Para remover a sujeira, é necessário passar primeiro um pano
seco a fim de retirar mecanicamente o grosso das bactérias. Depois, é preciso ume-
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decer outro tecido com álcool isopropílico, substância capaz de eliminar 100% desses micro-organismos. Porém, como os cidadãos não realizam esses procedimentos, as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas devem evitar ao máximo usar esses aparelhos nas
salas de atendimento, principalmente para fazer imagens da boca.
Além disso existe o risco de as pessoas tocarem em seus celulares e depois contaminarem a cadeira da(o) cirurgiã(o)-dentista, maçanetas, torneiras, balcões,
entre outros móveis e objetos.

Revista Science in Health

O estudo feito pela Faculdade de Apucarana não é o único a apontar o celular
como um grande concentrador bacteriano. Outra pesquisa publicada em 2016 na
Revista Science in Health chegou à conclusão semelhante. Na ocasião, os pesquisadores identificaram bactérias em 70 celulares.
Nesse caso, as colônias crescidas em meio ágar sangue passaram por análise
de coloração de Gram e teste de catalase. Já as colônias crescidas em meio MacConkey passaram por teste bioquímico de identificação por enterokit B. A única
bactéria encontrada no meio ágar
sangue foi o do gênero Staphylococcus sp, sendo esta a bactéria com
O estudo feito pela Faculdade de Apucarana
maior predominância (91%). Já as
não é o único a apontar o celular como um
bactérias crescidas em meio Macgrande concentrador bacteriano. Outra
Conkey (bactérias gram-negativas)
pesquisa publicada em 2016 na Revista Science
foram as seguintes:
in Health chegou à conclusão semelhante.
• Serratia marcescens (7%).
N
a ocasião, os pesquisadores identificaram
• Citrobacter freundii (6%).
bactérias em 70 celulares
• Citrobacter diversus (4%).
• Escherichia coli (3%).
• Salmonella sp (1%).
Nesse experimento científico, também foi comprovado um crescimento muito
alto de bactérias em telefones móveis: elas estavam presentes em 96% dos dispositivos testados. Outra dedução alcançada foi a de que havia mais bactérias gram-positivas do que gram-negativas. Contudo, ambos os tipos oferecem ameaças à
saúde, uma vez que são patogênicos em potencial.

Código de Ética Odontológica

Vale lembrar que as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas devem respeitar as normas de
biossegurança, conforme o que determina o Código de Ética Odontológica (CEO)
e os órgãos sanitários. O documento obriga as(os) profissionais a ajudar nas práticas de minimização dos perigos químicos e biológicos. Para tanto, é fundamental
atender em espaços saudáveis e seguros do ponto de vista da contaminação.
No capítulo III do Código, em seu Art. 9º, inciso VII, são apontados como deveres
primordiais da classe odontológica “zelar pela saúde e pela dignidade do paciente”.
Nesse contexto, são necessários materiais de qualidade, conhecimento técnico-científico e a aplicação de condutas que cumpram as regras de biossegurança.
Por esse motivo, as(os) profissionais devem se atualizar em assuntos relacionados
às práticas de controle de infecções e de enfermidades contagiosas.
Quando o tema é a atualização profissional, a biossegurança tem uma função
prioritária. Afinal, ela envolve as rotinas e procedimentos cotidianos que vão garantir a esterilização e desinfecção dos ambientes da forma correta.
Além da obrigatoriedade para com o paciente, é necessária a conscientização
dos riscos para a própria equipe de saúde bucal, que também está vulnerável a
imensa diversidade de micro-organismos.
Mesmo pacientes sem sintomas clínicos podem abrigar agentes etiológicos de
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doenças infecciosas, não apenas no sangue e na pele, mas também na saliva. Por
tudo isso, os cuidados com a contaminação devem ser rigorosos.
Nesse sentido, é imprescindível conhecer os principais preceitos de biossegurança e, mais do que isso, manter-se sempre a par das novidades sobre a área.
A biossegurança é o grupo de condutas que devem ser adotadas para prevenir,
minimizar e eliminar a ameaça de transmissão de doenças. (leia mais sobre as
recomendações por conta da pandemia do novo coronovírus na pag. 27)
Para não ficar em defasagem a respeito do tema, uma dica é seguir as orientações e normas de órgãos internacionais como a OSHA (Occupation Safety and
Health Administration), a ADA (American Dental Association), o CDC (Centers for Disease Control and Prevention) e a OSAP (Organization for Safety and
Asepsis Procedures). Além disso, o CFO (Conselho Federal de Odontologia) e o
CROSP (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo) disponibilizam constantemente materiais informativos sobre essa questão.
O Art. 9º do CEO, que aborda os deveres da(o) cirurgiã(o)-dentista, no inciso
VI, determina que é uma obrigação dos integrantes da classe odontológica “manterem-se atualizados sobre os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e
culturais necessários ao pleno desempenho do exercício profissional”.
Além disso, os locais de atendimento devem contar com a estrutura adequada para garantir a proteção sanitária. Outra imposição que deve ser cumprida
pela equipe odontológica é providenciar todos os documentos necessários que
comprovem que as medidas de biossegurança estão sendo adotadas. A revisão
dos procedimentos periodicamente é também imposição ética. Isso tudo para que
eventuais alterações nos métodos sejam postas em prática sem riscos para os pacientes e colaboradores.
Desse modo, é possível diminuir as chances de acidentes de trabalho, como a
exposição a agentes biológicos e químicos perigosos.

É imprescindível
conhecer os
principais preceitos
de biossegurança
e, mais do que isso,
manter-se sempre
a par das novidades
sobre a área.
A biossegurança
é o grupo de
condutas que devem
ser adotadas para
prevenir, minimizar
e eliminar a ameaça
de transmissão
de doenças
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O Ministério da Saúde recomenda que a sacarose
somente seja introduzida na alimentação infantil
após os dois anos de idade
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Menos açúcar,
mais saúde
A orientação quanto à introdução do açúcar na dieta da criança
deve ser enfatizada junto aos pais,
responsáveis, médicos pediatras,
educadores e cuidadores, para minimizar o risco de cárie precoce na
infância. Segundo a presidente da
Câmara Técnica de Odontopediatria
do CROSP, Sylvia Lavínia Ferreira, a
sacarose (açúcar) deve ser introduzida na dieta da criança somente após
os dois anos de idade.
Os benefícios para a saúde das pessoas quando o consumo de açúcar é
controlado desde a infância incluem
a prevenção de diversos problemas
de saúde, sendo que a cárie dentária
compartilha fatores de risco comuns

Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock

Pesquisadores associam introdução
do açúcar a presença de

cárie dentária na primeira infância ainda é um problema de saúde mundial, e, no Brasil, possui alta prevalência em crianças com idade entre
dois e cinco anos. Segundo Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, realizada
pelo Ministério da Saúde em 2001, cerca de metade das que estão na fase pré-escolar possui ao menos um dente decíduo cariado, sendo que a predominância
média é de 2,4 dentes cariados, perdidos ou obturados por criança. Na Clínica do
Bebê da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o exponencial aumento
de casos de cárie em atendimento de crianças motivou o desenvolvimento de uma
pesquisa sobre o papel do açúcar na incidência da doença.
Para tal, foi realizado um estudo
transversal com uma amostra de 50
pais e filhos, 25 do sexo feminino e
Na Clínica do Bebê da Universidade Federal
25 do sexo masculino, entre seis mede Minas Gerais (UFMG), o exponencial
ses e dois anos de idade. Segundo a
aumento de casos de cárie em atendimento
assessoria de imprensa da UFMG,
de crianças motivou o desenvolvimento
em comunicado publicado no site
de uma pesquisa sobre o papel do açúcar
da universidade, os responsáveis
na incidência da doença
responderam a um questionário
socioeconômico, demográfico e de
inserção de determinados alimentos
na dieta das crianças. A presença de cárie dentária foi avaliada a partir dos prontuários dos pacientes, que também foram submetidos a exames clínicos. Desse
modo, foi possível constatar que a introdução do açúcar antes dos 6 meses de
idade está associada à presença de cáries.
Nessa idade, a doença, conhecida como cárie na primeira infância (CPI), pode
ser prevenida. Porém, de acordo com a Associação Internacional de Odontopediatria (IAPD), a condição afeta mais de 600 milhões de crianças no mundo e,
muitas vezes, permanece sem tratamento. Com consequências na qualidade de
vida delas e de suas famílias, a CPI representa um impacto desnecessário para a
sociedade e pode ser controlada por meio de práticas frequentes, como escovação,
utilizando pasta ou creme dental fluoretado, e cuidados alimentares.
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a outras doenças não transmissíveis (DNT) associadas com consumo excessivo
de açúcar, como doença cardiovascular, diabetes e obesidade.
“É um cuidado importantíssimo durante os mil dias da criança [período que
engloba a gestação, o primeiro e o segundo ano de vida do bebê]. Para evitar o
aparecimento de lesões de cárie, deve ser evitado o consumo de sacarose em alimentos como guloseimas, bolos, bolachas (recheadas ou não), achocolatados e
refrigerantes. Outro cuidado importante é evitar e/ou controlar a adição de açúcar nos sucos, leite e outros”, afirma Sylvia Lavínia.

Higiene na medida certa

Também é fundamental reforçar a importância dos hábitos de higiene oral, que
devem ser iniciados com a utilização de escova dentária de cerdas macias e dentifrício fluoretado, tão logo irrompam os primeiros dentes de leite (decíduos). A
escovação antes de dormir é considerada a mais importante do dia, uma vez que,
à noite, o fluxo de saliva diminui. Por isso, essa prática é um meio importante de
prevenção de cárie para crianças pequenas, em especial as que não têm controle
adequado da dieta e utilizam mamadeiras açucaradas de uso noturno.
A utilização de fluoretados com frequência, em diversas formas, tem se mostrado um método eficaz para reduzir a desmineralização do esmalte dentário. A
recomendação é para que se utilize pequenas quantidades de dentifrício fluoretado para crianças em idade pré-escolar, desde a erupção dos primeiros dentes. Essa
prática está respaldada pelas recomendações de academias científicas e entidades
nacionais e internacionais de Odontopediatria e de Pediatria.
De acordo com recomendações do Grupo de Saúde Oral da Sociedade de
Pediatria de São Paulo (SPSP), publicadas no site da entidade, a quantidade de
dentifrício indicada está relacionada ao número de dentes na boca da criança
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(tabela abaixo), sendo 0,05 g o ideal até um ano de idade para as que possuem
de quatro a oito incisivos irrompidos, o equivalente a “meio grão de arroz” de
dentifrício na escova de dentes.

Declaração da IAPD

Com o objetivo de reduzir a cárie na primeira infância (CPI), assim como estimular abordagens e políticas colaborativas para diminuir essa doença crônica,
a Associação Internacional de Odontopediatria (IAPD) convocou 11 experts
de todo o mundo para criar a Declaração de Bangkok, em 2019. Baseado em
evidências, o documento apresenta um entendimento em relação à etiologia,
aos fatores de risco e às intervenções para reduzir a doença entre as crianças.
De acordo com a Declaração de Bangkok, a cárie na primeira infância é definida como a presença de uma ou mais superfícies cariadas (cavitada ou não
cavitada), perdidas ou restauradas (devido à cárie) em qualquer dente decíduo
de uma criança com menos de seis anos de idade. Considerada uma doença
dinâmica multifatorial, a CPI é determinada pelo consumo de açúcar e mediada
por biofilme que resulta no desequilíbrio entre os processos de desmineralização e remineralização dos tecidos duros dentários. Além disso, é determinada
por fatores biológicos, comportamentais e psicossociais relacionados ao meio
do indivíduo. Assim, a saúde oral está diretamente associada à saúde geral e à
qualidade de vida da criança.
Como afirma a Sociedade de Pediatria de São Paulo, pelo fato de o pediatra
manter contato com a família e com o bebê desde os primeiros dias de vida, ele
tem papel importante junto aos pais na indicação oportuna da primeira consulta odontológica e na manutenção dos cuidados com a saúde oral. Esse trabalho
transdisciplinar proporciona um olhar integral à saúde física, psíquica e emocional da criança em desenvolvimento. Desse modo, a consulta com o Odontopediatra deve acontecer antes do primeiro ano de vida, uma vez que favorece a
instalação de práticas preventivas e que promovem a saúde oral.

PRIORIDADES
A Câmara Técnica de
Odontopediatria, seguindo
as orientações da
Associação Brasileira de
Odontopediatria (ABOPED) e
da Associação Internacional
de Odontopediatria (IAPD),
recomenda às(aos)
cirurgiãs(ões)-dentistas:
• Orientar pais e cuidadores
para que a primeira
consulta odontopediátrica
seja realizada entre
6 meses e 1 ano de
idade, quando se pode
informar sobre cuidados
preventivos.
• Conscientizar pais e
cuidadores sobre cárie
na primeira infância.
• Limitar o consumo de
açúcar em alimentos
e bebidas e evitar açúcares
livres para crianças
com menos de dois
anos de idade.
• Escovar os dentes de todas
as crianças duas vezes por
dia com pasta fluoretada
(ao menos 1000 ppm),
usando a quantidade
indicada de dentifrício
(tabela abaixo).

Segurança no uso de dentifrício fluoretado a 1.100ppm F nos
primeiros anos de vida, considerando o risco de fluorose dental

Idade da
crianca

1 ano

2 anos

5-6 anos

Peso

Dentes já
irrompidos

Quantidade de
dentifrício utilizada
por escovação

Quantidade
de F solúvel
por escovação

Dose diária para
2 escovações
por dia*

% em relação
à dose
limite**

10kg

De 4 a 8
incisivos

0,05g
(semelhante a
metade de um
grão de arroz

0,055g

0,011mg
F/kg/dia

16%

12,5kg

Todos os
incisivos,
primeiros,
molares, caninos

0,1g
(semelhante a
metade de um
grão de arroz

0,11g

0,0176mg
F/kg/dia

25%

20kg

Todos os
deciduos

0,3g
(semelhante a
metade de um
grão de arroz

0,33g

0,033mg
F/kg/dia

47%
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campo
esportivo
Do consultório odontológico para o

Aos 26 anos, a cirurgiã-dentista Andressa Hotsumi
alia a carreira na Odontologia com a vida de atleta
da seleção brasileira de futebol americano

A

ndressa Hotsumi tem duas grandes paixões: a Odontologia e o esporte.
Cirurgiã-dentista e jogadora da seleção feminina de futebol americano,
aos 26 anos, a jovem paulistana mantém uma rotina intensa. São horas
de estudos – ela está terminando o mestrado -, academia e treinos. Parece exaustivo, mas ela garante que vale o esforço.
O futebol americano entrou na vida de Andressa de forma avassaladora, assim
como a Odontologia. As metas são ambiciosas: jogar o torneio mundial em 2021,
na Finlândia, e, como cirurgiã-dentista, encontrar meios de ajudar os pacientes
em tratamento de câncer.
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Odontologia para melhorar a saúde da população

Foi na infância que Andressa decidiu que queria seguir uma profissão em que
pudesse cuidar da saúde das pessoas. Por influência do tio e padrinho, Carlos
Kenji Hotsumi, que é cirurgião-dentista, passou a considerar a Odontologia como
opção de carreira. Diante das possibilidades da profissão e do modo como proporciona saúde e bem-estar aos pacientes, ingressou, em 2013, na Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP).
No segundo ano da graduação, Andressa teve contato com uma disciplina que nortearia a sua carreira – a bioquímica oral. Foi durante a aula da Professora Doutora
Alyne Simões que descobriu como a terapia a laser de baixa potência poderia melhorar a qualidade de vida dos pacientes submetidos a tratamento de câncer. A partir da
técnica é possível amenizar a mucosite (inflamações e lesões semelhantes a aftas), uma
das principais consequências da quimioterapia e da radioterapia de cabeça e pescoço.
Além das aulas da graduação, Andressa ingressou na iniciação científica para
aprofundar o conhecimento na área oncológica. Neste período, também passou a
acompanhar o grupo de estagiários do Laboratório Especial de Laser em Odontologia (LELO) da FOUSP e vivenciar na prática o que via na teoria. A experiência no
LELO foi de extrema importância para ganhar confiança e esperança dos pacientes.
Andressa concluiu a graduação em Odontologia em 2017 e decidiu vivenciar outras possibilidades na carreira – mais uma vez o tio, Carlos, foi fundamental. Ele
abriu não somente as portas do seu consultório para a jovem cirurgiã-dentista como
também um novo universo: o da Odontologia digital. “Era uma área que eu não conhecia, não havia estudado na universidade e por isso logo fui fazer cursos na área”,
lembra. “A praticidade, a possibilidade de fazer uma prótese dentária no computador, em um dia, despertou o meu interesse para essa especialidade”, conta.
Desde que iniciou o trabalho no consultório, a cirurgiã-dentista não deixou mais
a Odontologia digital. Também não se afastou da área de pesquisa e atendimento a
pacientes com câncer – manteve os atendimentos como voluntária no LELO, junto
ao grupo Mucosite (como é chamada a equipe que cuida dos pacientes oncológicos
com o laser de baixa potência), que também desenvolve estudos sobre o tema.
“Gosto muito do trabalho em ambiente hospitalar, acredito que o cirurgião-dentista desempenha um papel muito
importante no acompanhamento dos
pacientes internados que são oncológicos”, comenta Andressa.

Foi na infância que
Andressa decidiu
que queria seguir
uma profissão em que
pudesse cuidar da
saúde das pessoas.
Por influência do tio
e padrinho, Carlos
Kenji Hotsumi, que
é cirurgião-dentista,
passou a considerar
a Odontologia como
opção de carreira

A vida de atleta

O interesse pelos esportes surge na
vida de Andressa por influência da
família. Um membro em especial, a
avó (Itoko), é inspiração até hoje. Aos
91 anos, ela continua a praticar o atletismo. Com esse exemplo em casa, a
cirurgiã-dentista sempre quis conhecer um pouco de todas as modalidades. Fez natação, ginástica rítmica e
futsal. Nos aniversários, a principal
brincadeira sempre foi o futebol com
o irmão mais velho (Ricardo).
Em 2016, na busca por um novo
esporte, Andressa foi parar em uma
seletiva de um time de futebol americano. Era um domingo, 8 horas da
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manhã, e ela sem saber ao certo ainda
o que fazia ali – desconhecia as regras
e jamais havia jogado uma partida.
Mas, assim que entrou em campo, a
adrenalina subiu e em poucos minutos Andressa estava determinada a
levar a modalidade para sua vida.
Curiosa, começou a estudar o esporte. A família teve receio do envolvimento com uma modalidade que,
para quem assiste, parece perigosa e,
de fato, tem riscos. O contato – muitas vezes na forma de choque – entre
as jogadoras e o risco de contusões é
grande. Por isso, além de aprofundar
o conhecimento sobre as regras, ela
foi buscar ajuda profissional. Conta
com um preparador físico, uma nutricionista e tem acompanhamento fisioterápico.
Os desafios técnicos, no entanto, não são os grandes obstáculos na visão da
atleta. O futebol americano no Brasil, apesar de regulamentado – pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) – ainda é amador. Há campeonatos
estaduais e o brasileiro, mas na prática são poucos os jogos com equipes femininas. Grandes clubes do futebol brasileiro já contam com times da modalidade
americana, mas ainda é pouco para alavancar a modalidade.
Mesmo diante de um cenário desafiador, Andressa se dedica ao máximo. Não
falta aos treinos realizados nos fins de semana e está sempre cuidando do corpo e
da mente para a melhor performance em campo. Desde que começou, defendeu
times como o Spartans e agora a Portuguesa; sua posição é de ataque (running
back). Tanta disciplina e o alto rendimento renderam a convocação para a seleção
brasileira de futebol americano, em 2019. Ela, inclusive, foi escolhida para apresentar o novo uniforme da equipe, que sonha com a classificação para o mundial
de 2021, na Finlândia.
“Acho que o futebol americano é agregador, pois há espaço para atletas de diferentes perfis. E tudo tem que estar muito conectado, é um trabalho de equipe”,
destaca Hotsumi, que tem planos de, futuramente, atuar na comissão técnica.

Aliando Odontologia e esporte

Após lesionar o ombro durante uma partida de futebol americano, Andressa
sentiu o impacto também na rotina profissional, pois não conseguiu atender seus
pacientes durante o período de recuperação.
“Fiquei duas semanas imobilizada, sem trabalhar. Comecei a questionar se conseguiria levar as duas atividades, como cirurgião-dentista e atleta, sem prejuízos”.
Assim que passou o período mais crítico, Andressa voltou a treinar e redobrar os
cuidados com o corpo.
Ela faz questão de orientar as demais atletas da equipe sobre a importância de
prevenir contusões. “Sempre falo dos riscos de não usar um protetor adequado.
Os modelos prontos podem até servir, mas não foram feitos de acordo com as
necessidades do paciente”, alerta.
É principalmente quando está conversando com as colegas atletas sobre questões de saúde bucal que Andressa percebe as diversas possibilidades de conexão
entre a Odontologia e o esporte – para ela, são paixões complementares e que,
cada vez mais, podem conviver em harmonia.
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É imprescindível
conhecer os
principais preceitos
de biossegurança
e, mais do que isso,
manter-se sempre
a par das novidades
sobre a área.
A biossegurança
é o grupo de
condutas que devem
ser adotadas para
prevenir, minimizar
e eliminar a ameaça
de transmissão
de doenças

Câmaras

Técnicas
e Comissões
Câmaras Técnicas
Acupuntura • Analgesia Relativa ou Sedação Consciente • Antroposofia
• Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial • 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
Comunicação e Mídias • Convênios e Saúde Suplementar
• Ensino e Especialidade • Harmonização Orofacial
• Odontologia Regenerativa • Políticas Públicas

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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Exercendo a Odontologia em tempos de

Covid-19

Redobrar medidas de biossegurança é fundamental para
trabalhar com maior tranquilidade, evitando contaminação

E

ste artigo foi produzido por duas Câmaras Técnicas – Pacientes com
Necessidades Especiais (PNE) e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF) – que apresentam praticamente as mesmas
necessidades e recomendações de biossegurança em relação à Covid-19, pois
ambas atuam principalmente em ambientes ambulatorial e hospitalar.
Com base em dados atuais do Ministério da Saúde (2020), os coronavírus
causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais; sendo
que a maioria das infecções por coronavírus em humanos são causadas por
espécies de baixa patogenicidade, levando ao desenvolvimento de sintomas
do resfriado comum. No entanto, esses vírus também podem eventualmente levar a infecções graves principalmente em grupos com menor resposta
imunológica como idosos, hipertensos e diabéticos.
Ainda em 2019, duas espécies de coronavírus altamente patogênicos e
provenientes de animais foram responsáveis por surtos de síndromes respiratórias agudas graves (SARS e MERS). Acerca da infecção humana pelo
novo coronavírus (2019-nCoV), o espectro clínico não está descrito completamente, assim como não se sabe o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Ainda não há vacina ou medicamentos específicos disponíveis e, atualmente, o tratamento é de suporte e inespecífico.

O que muda em relação à Odontologia

A(o) cirurgiã(o)-dentista já é um profissional que inclui em sua prática diária as rotinas de biossegurança. A recomendação de atendimentos apenas de
urgências e emergências tem o intuito de diminuir o fluxo de pacientes, aumentando os intervalos entre os atendimentos. Essa estratégia visa o controle
da disseminação da doença, tendo em vista que o setor de saúde encontraria
problemas para acolher muitos contaminados em um mesmo momento.
É muito importante, neste momento, a colaboração da Odontologia por
meio de uma prática clínica coordenada e com muito planejamento, considerando todos os aspectos preventivos possíveis que envolvem esta nova
doença, em sintonia com as demais áreas e profissionais da saúde.
Para minimizar o contágio do profissional de saúde em caso de doenças
infectocontagiosas, durante o atendimento é recomendado a utilização de
peças faciais filtrantes (no mínimo PFF-2) ou N95, protetor facial e avental impermeável descartável gramatura 40, além de todos os EPIs que já
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são rotineiros nos consultórios
odontológicos. Neste contexto o
profissional deve ter o máximo
de cuidado na remoção dos EPIs
para não se contaminar – normalmente este treino é realizado
durante os cursos de graduação,
preparando o estudante para o
atendimento do paciente com tuberculose, HPV, HIV, sífilis entre
outras doenças. A orientação deve
ser padronizada para todos da
equipe de saúde bucal.
O cuidado com a proteção profissional neste momento se dá
porque, na grande maioria dos
casos, os pacientes são assintomá
ticos e nem desconfiam da contaminação. Dessa forma, a(o)
cirurgiã(o)-dentista deverá considerar que todos podem ter Covid-19 a partir de agora.

Principais sinais
O paciente com a doença
Covid-19 apresenta geralmente
os seguintes sintomas e sinais:
• Febre (>=37,8);
• Tosse;
• Dispneia;
• Mialgia e fadiga;
• Sintomas respiratórios superiores;
• Sintomas gastrointestinais, como
diarreia (mais raros).

Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus (229E e NL63) e beta coronavírus (OC43, HKU1). Este último possui
alta transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves – cerca de 80% - a casos muito graves, com insuficiência
respiratória entre 5% e 10%. O período de incubação, vale ressaltar, é o tempo que leva para os primeiros sintomas aparecerem desde a infecção por
coronavírus, o qual pode variar entre 2 e 14 dias.
A transmissão de uma pessoa doente para outra
se dá por contato próximo por meio de:
• O toque do aperto de mão, que é a principal forma de contágio;
• Gotículas de saliva;
• Espirro;
• Tosse;
• Catarro;
• Objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, maçanetas,
brinquedos e teclados de computador, etc.

Como se proteger:

• Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão
ou então higienize com álcool em gel 70%;
• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não
com as mãos;
• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave
sempre as mãos conforme indicado;
• Mantenha uma distância mínima cerca de 2 metros de qualquer pessoa
tossindo ou espirrando;
• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote uma onda amigável sem
contato físico, mas sempre com sorriso no rosto;
• Higienize com frequência o celular;
• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e
copos;
• Durma bem, tenha uma alimentação saudável e faça atividade física

Redobrar cuidados

Tão importanto quanto a colocação do EPI (sem contaminação), seria a
remoção e o descarte, possivelmente contaminado. Se a(o) cirurgiã(o)-dentista tomar todos os cuidados de biossegurança irá minimizar transtornos
para sua saúde, de sua família, equipe e também dos pacientes. Vale ressaltar,
a seguir, alguns tópicos de biossegurança em tempos de Covid-19, segundo
o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.

Ambiente

• É de suma importância que, para evitar a contaminação cruzada, todo o
mobiliário e local possível de ser tocado com as mãos deve ser higienizado
com detergente neutro e com álcool 70%;
• Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura úmida,
que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.

• Piso e paredes (com sujidade)
devem ser desinfetados com
hipoclorito de sódio a 0,1% ou
outro produto eficaz recomendado e com registro na Anvisa;
• O estabelecimento deve disponibilizar álcool gel 70%;
• Todos os equipamentos deverão
ser limpos a cada término da
jornada de trabalho, ainda com
os profissionais usando EPI e
evitando contato com os materiais infectados.
• Profissionais de saúde bucal devem lavar as mãos com sabão
líquido degermante conforme
protocolo, antes de calçar as luvas
e depois de tirá-las; usar papel toalha descartável para secar e desprezar em lixeira com tampa sem
acionamento com as mãos.
• Devido à possibilidade de contaminação via ocular pelo novo
coronavírus (por meio dos receptores para angiotensina),
nos procedimentos que geram
grande quantidade de aerossóis
e spray, tanto os pacientes como
cirurgiãs(ões)-dentistas e auxiliares em saúde bucal devem
fazer uso de óculos de proteção
com ajuste ao rosto para proteção contra respingos e aerossóis;
• Manter os ambientes ventilados,
se possível com as janelas abertas,
com o ar condicionado desligado.
• Eliminar ou restringir o uso de
itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas e telefones.
• Eliminar revistas e acessórios
que possam ser manipulados na
sala de espera;
• Não utilizar acessórios e fantoches de tecido ou pelúcias para
distração lúdica e condicionamento de pacientes antes, durante ou pós atendimento;
• Solicitar que os pacientes não
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entrem na sala de atendimento com bolsas, carteiras, celulares que possam ser possíveis de contaminação. Pode-se orientar por telefonema prévio que não tragam esses acessórios;
• Só autorizar 01 (um) acompanhante na sala de atendimento em casos específicos como pacientes com necessidades especiais com limitações de
mobilidade, entendimento ou comportamento e crianças;
• Segundo o Manual de biossegurança do CROSP, ainda não há evidências
referentes ao tempo de permanência do vírus no aerossol e do tempo mínimo recomendado entre as consultas; dessa forma, o atendimento deve
ser realizado com a maior segurança possível.

Equipamentos de Proteção Individual - EPI
Depois de lavar as mãos com água e sabão líquido,
o profissional deve usar:
• As peças faciais filtrantes – conhecidos como respiradores particulados
(no mínimo PFF-2) ou N95, com eficácia mínima na filtração de 95%
de partículas de até 0,3, devem estar bem adaptadas à face, pois a proteção diminui bastante em peças mal adaptadas ou quando utilizadas por
profissionais que mantem a barba. (Todos os profissionais (próprios ou
terceirizados) deverão ser capacitados para a prevenção da transmissão de
agentes infecciosos e treinados para uso correto dos EPI. )
• Protetor facial (face shield), em conjunto com a máscara, com o objetivo
de minimizar a contaminação da máscara N95 PFF2;
• Óculos de proteção;
• Gorro e luvas devem ser substituídos a cada atendimento;
• É recomendado uso de aventais descartáveis e impermeáveis com fechamento traseiro. No final do período de atendimento realizar o descarte
sem a necessidade de manuseio do profissional ou equipe. A gramatura
recomendada é de 50g cm2.
• Descarte dos EPIs pós-atendimento, avental, luva, gorro, máscara, do profissional e assistente(s) em local apropriado e dentro da sala de atendimento;
• EPIs reutilizáveis devem ser limpos e desinfetados após cada atendimento
a paciente. São exemplos: óculos de proteção e protetor facial ou viseira higienizar utilizando álcool 70%;
• Usar sobreluvas se precisar tocar em uma área fora do campo operatório,
com descarte da sobreluva em local apropriado para resíduos contaminados
O paciente deverá ser protegido com os seguintes EPIs:
• Gorro descartável;
• Óculos de Proteção - realizar a desinfecção a cada paciente, com hipoclorito de sódio a 1%;
• Campo descartável para recobrimento da roupa.

Barreiras de proteção

Em todos os intervalos para troca de pacientes, friccionar álcool 70% com
papel toalha ou algodão por 30 segundos e proteger com filme tipo PVC ou
campo de proteção as seguintes superfícies:
• Tampo e alças da mesa auxiliar;
• Engate das pontas do alta e baixa rotação, Seringa tríplice e pontas
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•
•
•
•
•
•

da unidade de sucção;
Encosto de cabeça da cadeira
odontológica;
Mangueiras de alta e da baixa
rotação;
Mangueiras e ponta das mangueiras de sucção;
Braços da cadeira odontológica;
Ponta do fotopolimerizador e
cabos;
Encosto do mocho.

Observação

O manual de biossegurança do
CROSP recomenda restringir o uso
da cuspideira pelo paciente. O melhor
é que se utilize uma ponta sugadora
com bocal amplo, utilizado pelo auxiliar de saúde bucal. Caso pratique
a profissão sem auxiliar, mantenha o
sugador em posição e ligado durante
todo o atendimento.

Resíduos de Serviços
de Saúde

Os resíduos dos serviços de saúde
devem ser criteriosamente armazenados em sacos para resíduos infectantes, conforme a RDC/ANVISA nº
222 de 28/03/2018 e removidos para
o abrigo temporário o mais breve
possível. Esse procedimento deve estar contemplado no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde do
estabelecimento.
Os resíduos devem ser acondicionados em saco branco leitoso, que
devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo
menos 1 vez a cada 48 horas e identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo
branco, desenho e contornos pretos.
Os sacos devem estar contidos em
recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento
e tombamento, com tampa provida
de sistema de abertura sem contato
manual, com cantos arredondados.

A tecnologia nos tratamentos

endodônticos
Profissionais da área podem usufruir de novas
técnicas e equipamentos modernos para alcançar
mais segurança e sucesso nos procedimentos

A

Endodontia consiste na
limpeza, assepsia e obturação do sistema de
canais radiculares. Complexa, essa
área da Odontologia exige extremo
entendimento da anatomia dental interna e as formas de acessá-la. Caso contrário, aumentam,
consideravelmente, as chances
de complicações durante o tratamento endodôntico. Além do amplo domínio das técnicas pela(o)
cirurgiã(õ)-dentista, novos materiais, instrumentos e aparelhos têm
facilitado os procedimentos. Dessa
forma fica clara a importância em
aliar conhecimento clínico à tecnologia e à ciência.
O diagnóstico e o planejamento
da intervenção estão associados,
por exemplo, aos equipamentos
de tomografias computadorizadas
de feixe cônico e por coerência
óptica. Esses recursos permitem
o melhor entendimento da anatomia dental, tornando a endodontia mais previsível.
As tomadas radiográficas também são indispensáveis na especialidade e
foram aprimoradas a partir da evolução dos equipamentos, que contam com
ferramentas para ampliar a imagem na tela do computador. Assim, a(o) profissional consegue visualizar mais claramente os canais e seus detalhes anatômicos.
No formato digital, que possibilita o diagnóstico e cálculo dos limites de
trabalho inicial, existe também a vantagem da sustentabilidade. Isso porque
essas radiografias eliminam os resíduos de substâncias químicas provenientes
do processamento das películas radiográficas. Outro fator importante é sobre
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Ativismo

antitabágico
A(o)s cirurgiãs(ões)-dentistas devem adotar ações para
ajudar o paciente a abandonar o hábito de fumar

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

o seu armazenamento. As imagens
Recursos como microscópios, lupas,
digitalizadas não precisam ser guarfotóforos e iluminação com fibra óptica/
dadas em arquivos físicos, evitando
LED nas canetas de alta rotação,
a deterioração muito comum nas
possibilitaram
melhor visualização
radiografias convencionais.
da câmara pulpar e a localização
Recursos como microscópios,
da entrada dos condutos
lupas, fotóforos e iluminação com
fibra óptica/ LED nas canetas de
alta rotação, possibilitaram melhor
visualização da câmara pulpar e a
localização da entrada dos condutos. Brocas, limas e insertos ultrassônicos, conpatíveis e menos citotóxicos. É imtribuem com a remoção de calcificações e concrescências que possam impedir
portante mencionar os aparatos de
o livre acesso aos canais e ao ápice radicular.
termoplastificação, que possibilitam
O ultrassom é outro equipamento que se tornou forte aliado do endodontisa inserção e melhor adaptação da
ta atuando em várias etapas do tratamento endodôntico. Além de contribuir
guta percha ao canal radicular por
técnicas de injeção ou compactação.
para a qualidade da cirurgia de acesso, auxilia na assepsia do sistema de canais
radiculares, por meio da agitação de substâncias químicas intraconduto durante a instrumentação. É também um auxílio na remoção de instrumentos
Formação
fraturados, retentores intrarradiculares e outros materiais que possam obsprofissional
truir os condutos. Vale ressaltar que são muito úteis na retirada de material obDiante do exposto, é possível conturador (guta percha, por exemplo) nos casos de retratamento endodôntico.
cluir que o arsenal disponível na
Localizadores foraminais, que estão disponíveis em várias marcas e modeatualidade facilita o tratamento endodôntico. Mas, vale ressaltar que a
los no mercado, também contribuem com os procedimentos endodônticos.
peça fundamental para o sucesso dos
Foram desenvolvidos para mensurar o comprimento do canal e têm se mostratamentos na área ainda é a(o) protrado mais precisos e práticos do que as técnicas convencionais.
fissional da Odontologia.
A maior evolução na endodontia
Toda essa evolução fez com que
Diante de tantas novidades, os instrumentos mecanizados são, sem dúvidas,
o tempo de intervenção diminuísse,
a maior evolução da Endodontia. Consistem em limas acionadas por um mopermitindo procedimentos de maior
tor elétrico com velocidade e torque controlados, que podem variar de acordo
precisão e conforto para o paciente.
com o movimento que realizam: rotatório contínuo, reciprocante ou rotatório
Porém, tecnologia e técnica necesalternado (MRA) e oscilatório.
sitam de devida qualificação para
Estes instrumentos foram desenvolvidos para melhorar o preparo dos cao manuseio bem sucedido. Afinal,
nais radiculares, diminuindo o tempo do procedimento, tornando o tratapodem ser ineficazes se não houver
mento endodôntico mais prático e rápido, com menor desgaste da(o) profisconhecimento e treinamento.
sional e consequentemente do paciente. Facilitam muito o trabalho em casos
Portanto é de extrema imporde canais muito curvos e/ou atrésicos, antes inacessíveis ou de difícil acesso
tância que as(os) cirurgiãs(ões)pelas limas manuais.
-dentistas procurem por cursos
Outra grande vantagem da instrumentação mecanizada é a diminuição do
presenciais e Hands on, de alto nível
risco da formação de degraus ou modificações da curvatura original. Isto é pospara qualificação adequada ao uso
sível devido à alta flexibilidade destes instrumentos. Compostas por múltiplas
destas tecnologias e técnicas. Do
ou uma única lima, estão disponíveis para compra em várias marcas e modelos.
contrário, além do insucesso nos
procedimentos, o uso inadequado
Obturação dos canais
poderá causar quadros irreversíveis
Com relação à obturação dos canais houve uma grande evolução de técnide iatrogenia.
cas de cones únicos, padronizados de acordo com o sistema mecanizado que
Tecnologia, ciência e conhecimensão extremamente rápidos e de fácil execução.
to compõem o tripé de uma EndoMateriais como os cimentos também avançaram e hoje há várias marcas no
dontia mais eficiente e com ótimos
mercado. Além de garantir maior durabilidade da obturação eles são biocomresultados para o paciente.
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É

senso comum que o tabagismo é uma doença crônica, potencialmente letal, cuja etiologia é a dependência química à nicotina presente no
cigarro. Influencia na incidência de câncer oral e várias outras doenças estomatológicas, além de interferir e prejudicar os tratamentos propostos
pela(o)s cirurgiã(ões)-dentistas. Diante da problemática é importante estimular o ativismo antitabágico na conduta dos profissionais da Odontologia.
Em 2011, um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), apontou
que o fumo era responsável por cerca de seis milhões de mortes anualmente.
A pesquisa também trouxe projeções como o aumento no número de óbitos
para 7,5 milhões em 2020. Outro dado alarmante é que os fumantes de tabaco
chegariam perto de 1,1 bilhão em 2025.
Ainda que a prevalência do tabagismo tenha diminuído nos últimos anos
em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil, continua sendo um problema persistente e, em alguns casos, crescente, como na África e no leste

europeu. Também tem chamado
atenção o esforço da indústria tabagista para não perder sua fatia
do mercado, com a comercialização de tabaco sem fumaça. Este é
um substituto perverso, que oferece uma dosagem ainda maior de
nicotina, além de ter efeitos colaterais para os tecidos gengivais.
A introdução e a crescente popularidade dos cigarros eletrônicos, sobretudo entre os jovens, têm
apresentado novos efeitos na saúde
periodontal e geral dos fumantes.
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Entre eles estão síndrome do distresse respiratório agudo (taquipneia, hipoxemia, hipotensão e extrema fadiga).
Todas as especialidades odontológicas estão diretamente envolvidas, mas o
ativismo antitabágico deve começar na Odontopediatria e seguir até a Odontogeriatria. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o
tabagismo é considerado uma doença pediátrica, uma vez que 80%
Todas as especialidades odontológicas
dos fumantes iniciam a prática antes dos 18 anos de idade. No Brasil,
estão diretamente envolvidas, mas o
20% deles começam antes dos 15
ativismo antitabágico deve começar
anos de idade.
na Odontopediatria e seguir até a
É válido ter em mente que, duOdontogeriatria
rante a maior parte do século XX e
no século XXI, o público foi exposto a campanhas altamente eficazes
para promover o uso do tabaco. Isso inclui anúncios e outras promoções, volA(o)s cirurgiãs(ões)-dentistas
tadas especialmente para mulheres, minorias e jovens. O estímulo à juventude
também devem criar em seus loé particularmente preocupante porque esse grupo tem mais dificuldade em se
cais de trabalho um ambiente livre
livrar do vício do que um adulto.
de fumaça e informar, direta ou
Outro ponto a ser considerado é o mal causado aos fumantes secundários.
indiretamente, sobre essa política.
Takeshi Hirayama, pioneiro em trabalhos que comprovam o dado, publiAdesivos, materiais impressos, entre outros, podem e devem estar
cou estudo a respeito no British Medical Journal de janeiro de 1981: “Nonvisíveis em toda a parte, principal-smoking wives of heavy smokers have a higher risk of lung cancer: A study
mente na sala de recepção. Colofrom Japan — “Esposas não fumantes de fumantes “pesados” (ou severos) têm
maior risco de câncer de pulmão: um estudo do Japão”.
car uma frase antitabagista no roÉ importante destacar que além dos cigarros há outros produtos nocivos, a
dapé das receitas é uma estratégia
base de tabaco, como charutos, narguilés e cigarros eletrônicos.
interessante e bastante objetiva. A
mais clássica é “Se fumar procure
Orientação e prevenção
parar; se não fumar, não comece”.
Diante do exposto, a(o)s cirurgiã(ões)-dentistas têm uma oportunidade
O U.S. Department of Health
ímpar para orientar e ajudar os seus pacientes a se livrarem do hábito. Quase
and Human Services, Public Heal70% dos fumantes desejam parar e aproximadamente metade tentará fazê-lo.
th Service (USDHHS) preconiza a
O conselho da(o)s profissionais da saúde, muitas vezes, surte mais efeito do
adoção de uma tática em cinco pasque grupos de apoio, publicações de instruções para acabar com vício e outras
sos, conhecida como The Five A’s
formas de abordagem.
Approach to Tobacco Cessation —
Nas consultas regulares, a(o) profissional da Odontologia pode, portanto,
A Abordagem dos Cinco “As” para
empregar uma ou mais das três estratégias a seguir, dependendo de cada caso.
Cessação do Tabaco — cujas iniA primeira delas, direcionada aos pacientes não fumantes, é contribuir para
ciais, e não os conceitos, se perdem
eles nunca façam o uso de produtos de tabaco, apresentando todos os malefína tradução para o português (ask,
cios causados à saúde bucal e geral.
advise, asses, approach e assist).
Quando o paciente é fumante, a proposta é auxiliá-lo em um programa exUma tática motivacional da Ameritensivo para cessar o hábito, que pode ser iniciado no ambiente clínico. Recocan Dental Association (ADA) está
menda-se identificar o uso passado e presente do tabaco de maneira sistemáem The Five R’s Approach to Tobactica e em todas as consultas de atendimento ao paciente. (veja quadro abaixo)
co Cessation — A Abordagem dos
Cinco “Rs” para o Abandono do
Para aqueles que não conseguiram parar e não demonstram a intenção de
Tabaco (em tradução livre).
fazê-lo, a proposta é focar na redução dos danos orais causados pelo uso de
Confira como fazer uso da tática
tabaco. Essa medida, é claro, também serve para aqueles que desejam parar e
criada pela USDHHS:
já foram acometidos pelos efeitos colaterais.

34 REVISTA DO CROSP

OS CINCO PASSOS PARA A CESSAÇÃO DO TABAGISMO DO USDHHS
(adaptado e modificado)1

ABORDAGENS

SUGESTÕES DIALÉTICAS

PERGUNTE
• Sobre o uso presente e passado do cigarro
ou de outras formas de tabagismo.
• Registre no prontuário. Os dados deverão
ser atualizados a cada visita.

“Você fuma cigarro ou usou charutos ou cigarrilhas
ou algum outro tipo de tabaco, incluindo narguilé,
tabaco sem fumaça e eletrônico?”
“Eu costumo reservar um tempo para perguntar
a todos os nossos pacientes sobre o uso de
tabaco, porque é importante.”

ACONSELHE
• Dê conselhos personalizados, claros e enfáticos,
sem julgamentos, para abandonar o tabagismo.
• Conecte os conselhos com os achados no exame físico.
• Exiba imagens de pacientes antes e depois
do tratamento para parar de fumar é um
grande motivador.

“Encontrei algumas alterações na sua boca
devido ao tabagismo” ou “Houve algumas
alterações na sua boca devido ao tabagismo
desde a sua última visita”.
“O uso do tabaco está afetando sua saúde”.
“A melhor coisa que posso fazer pela sua saúde
atual e futura é aconselhá-lo a parar de fumar.”

AVALIE
• Quão disposto o paciente está para fazer uma
tentativa de parar?
• Se o paciente estiver motivado: ajude-o a criar
um plano conjunto de abandono.
• Se a(o) cirurgiã(o)-dentista não se sentir preparado,
deve oferecer informações sobre onde procurar
ajuda ou intervenções adicionais.
• Se não estiver motivado: aumente a motivação
do paciente para parar e programe novas futuras
intervenções.
ASSESSORE
Ajude a criar um plano de cessação. O paciente deve:
• Definir uma data para sair dentro de duas semanas.
• Refletir sobre as tentativas anteriores de cessação.
• Evitar outros usuários de tabaco.
• Comunicar a intenção à família e aos amigos.
• Remover o tabaco de casa, trabalho e carro.
• Evitar bebidas alcoólicas.
• Receite farmacoterapia ou aconselhe a consultar
a um médico.
PROVIDENCIE 2
Para pacientes que ainda não querem cessar:
• Impressos educativos
• Acompanhe na próxima consulta
• Para pacientes prontos para cessar:
• Indique um médico (combine com este o plano de
cessação), locais para aconselhamento, ou programas
comunitários locais de cessação do tabaco
• Impressos educativos.
• Agende uma consulta para analisar o progresso
e fornecer aconselhamento adicional.

“Você gostaria de tentar parar de fumar no
próximo mês (ou ano)? Se sim, podemos ajudar”.

Para pacientes que querem cessar: “Gostaria
de criar um plano de desistência comigo hoje?”
Para pacientes que não estão prontos para
parar: forneça uma breve intervenção ou
faça uma entrevista motivacional usando
a abordagem dos 5 “Rs” (abaixo).

PARA PACIENTES QUE AINDA
NÃO QUEREM CESSAR:
“Se estiver tudo bem com você, gostaria
de entrar em contato na sua próxima consulta
para ver se mudou a decisão.”
PARA PACIENTES PRONTOS PARA CESSAR:
“Se estiver tudo bem com você, gostaria
de agendar uma consulta ou uma ligação
telefônica para discutir seu progresso.”
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ABORDAGEM DOS CINCO “RS” PARA O ABANDONO DO
TABACO DA AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA)
ABORDAGENS

SUGESTÕES DIALÉTICAS

RELEVÂNCIA
Incentive o paciente a indicar porque
parar de fumar é relevante para ele.

“Por que parar de fumar é algo importante
para você?”
“Você sabia que candidatos a um emprego
não são escolhidos por serem tabagistas?”

RISCOS
Peça ao paciente para identificar possíveis
consequências negativas do uso do tabaco.
Acrescente o que estiver faltando.

“Quais as consequências que você acha
que o tabagismo traz para a saúde geral?”
“Você conhece os danos que o tabagismo
traz para a saúde oral?”

RECOMPENSA
Peça ao paciente para identificar os benefícios
potenciais de interromper o uso do tabaco.

“Quais são as melhores coisas que lhe
acontecerão se você abandonar o tabaco?”

OBSTÁCULOS
Peça ao paciente para identificar barreiras ou
impedimentos ao abandono do tabaco. Barreiras
típicas podem incluir: sintomas de abstinência, medo
de falhar, ganho de peso, falta de suporte, depressão,
prazer ao fumar, relacionar-se com outros tabagistas e
conhecimento limitado de opções eficazes de tratamento.

“Na sua opinião, quais são as coisas
que o impedem de parar de fumar?”
“Você consegue pensar em alguma
maneira de contornar essas barreiras?”

REPETIÇÃO/REFORÇOS
A intervenção motivacional deve ser repetida sempre
que um paciente desmotivado tiver uma interação
com a(o) cirugiã(o)-dentista.
Os tabagistas que falharam nas tentativas
anteriores de parar de fumar devem ser
encorajados a continuar tentando parar e serem
lembrados de que as recidivas acontecem.

“Parar é difícil, mas pode ser conseguido.
A maioria das pessoas faz várias tentativas
de parar antes de finalmente ter sucesso.
“Geralmente são necessárias várias tentativas
e perseverança para parar de fumar”.
“Parabéns pelas tentativas. “Continue tentando
que você conseguirá”.

1) Manual disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK63952.
2) Indicações:
a. Atendimento público: CRATOD em http://www.saude.sp.gov.br/cratod-centro-de-referencia-de-alcool-tabaco-e-outras-drogas/tratamento/locais-para-tratamento-de-tabagismo.
Ir para aba tratamento, aba tabagismo, entrar em atendimento na capital, grande São Paulo e Interior, no mapa clicar nos ícones de localização que mostrará endereços. Vide Políticas públicas de enfrentamento ao tabagismo (Capítulo 45, p. 328 de Uma proposta de cuidado ao dependente químico. Disponível em http://www.saude.sp.gov.br/cratod-centro-de-referencia-de-alcool-tabaco-e-outras-drogas
b. Hospital Universitário da USP. Dr. João Paulo Lotufo que possui um site em http://www.drbarto.com.br - informações, vídeos, livretos e impressos para colocar nos consultórios
c. Instituto Nacional de Câncer – INCA – informações sobre tabagismo., em https://www.inca.gov.br/publicacoes?title=&field_ano_value=All&field_assuntos_tid%5B%5D=795
d. ACT Promoção da Saúde em http://actbr.org.br – Informações variadas.
e. American Cancer Society - The Great American Smokeout (em inglês e em espanhol). Em https://www.cancer.org/content/cancer/en/healthy/stay-away-from-tobacco/great-american-smokeout.html – informações
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Os efeitos da nicotina

Como toda doença com dependência química, não cabe ao profissional de saúde emitir qualquer
julgamento. A nicotina é uma droga
que provoca alto grau de dependência e tolerância, pois produz uma
série de efeitos psicoativos ao influir
em alguns mediadores químicos.

Os medicamentos

EFEITOS PSICOATIVOS DA NICOTINA
E SEUS MEDIADORES
MEDIADORES

Efeitos psicoativos

DOPAMINA

Sensação de prazer

SEROTONINA

Antidepressor

BETAENDORFINA

Ansiolítico

ACETILCOLINA

Aumento da cognição

Vários medicamentos estão disMelhora da memória de curto prazo
VASOPRESSINA
poníveis para a cessação do tabagismo e podem ser usados em comAumento da saciedade
NOREPINEFRINA
binação com o aconselhamento e
terapia cognitiva e comportamental
Melhora memória e excitatório
GLUTAMATO
(gratuita em algumas faculdades de
ÁCIDO GAMApsicologia). Usuários pesados de taAnsiolítico
AMINOBUTÍRICO (GABA)
baco, particularmente aqueles com
depressão clínica, conflitos sociais e
emocionais avançados, exigirão intensas intervenções cognitivo comportamentais.
A farmacoterapia aumenta as chances de sucesso do tratamento em até 30%
A farmacoterapia
e pode fazer parte de qualquer programa clínico de intervenção no tabagismo.
aumenta as chances
Em alguns locais esses medicamentos estão disponíveis sem receita. Em oude sucesso do
tros, somente mediante prescrição médica.
tratamento em até
O mais comum deles é a terapia de reposição de nicotina (TRN) — que está
30% e pode fazer
disponível na forma de adesivos transdérmicos (liberando 21, 14 ou 7 mg de
parte de qualquer
nicotina em 24 h), goma de mascar (tabletes com 2 mg de nicotina), pastilhas
programa clínico
(com 2 mg de nicotina), spray nasal (cada dose contém 0,5 mg de nicotina,
de intervenção
e a aplicação em ambas as narinas resulta em 1 mg) e inaladores eletrônicos
no tabagismo. Em
(dosagens variáveis conforme o produto).
alguns locais esses
Medicamentos com atividade agonista da nicotina, como o tartarato de vamedicamentos estão
reniclina (Chantix®) — agonista parcial de receptores nicotínicos da acetilcolidisponíveis sem
na —ou a bupropriona SR o XL (Zyban® ou Wellbutrin®) — antidepressivo de
receita. Em outros,
lenta liberação que permite uma ou duas ingestões/dia —, também demonstraram eficácia na cessação do tabagismo, especialmente em combinação com
somente mediante
as TRNs. No entanto, contraindicações e potenciais efeitos farmacológicos e
prescrição médica
psicológicos adversos dessas drogas merecem um estudo profissional detalhado, antes da sua prescrição.
Quanto à legalidade das prescrições pela(os) cirurgiãs(ões)-dentistas aconselhamos consultarem o Guia Prático número 4, do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP), que trata da prescrição e dispensação de
medicamentos na Odontologia.
O ativismo antitabagista prestará um maravilhoso serviço aos pacientes e
um melhor prognóstico para os tratamentos. Além disso, trará a(o) profissional da Odontologia a satisfação de ter cumprido o seu dever, e aumentado seu
comprometimento social.
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A abordagem da

Odontogeriatria

em pacientes com Doença Renal Crônica (DRC)
Cirurgiã(ões)-dentistas devem atentar para
as alterações imunológicas nesses pacientes,
que aumentam o risco de problemas bucais

S

egundo dados de 2017 da Organização Mundial da Saúde (OMS) o
Brasil ocupará o sexto lugar entre os países com o maior número de
idosos no planeta em 2050. Diante do cenário é válido questionar
o que tem sido feito em prol da
qualidade de vida dessa parcela da
população. Com relação à saúde
Quando se trata da população idosa,
bucal, por exemplo, é necessário
a ocorrência de diferentes problemas
formar mais profissionais capade saúde em um mesmo indivíduo é definida
citados para atender a futura decomo multimorbidade
manda. Na atualidade são poucos
as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas especializados em Odontogeriatria.
grande problema da enfermidade
No Brasil, é possível observar uma forte relação entre a velhice e as doené que sua progressão é lenta e,
ças sistêmicas. Como a saúde bucal exerce influência em todo corpo é imnormalmente, assintomática até
portante despertar o olhar das (os) cirurgiãs(ões)-dentistas para o cuidado
alcançar fases avançadas, sendo
com esse grupo da sociedade, auxiliando na prevenção e detecção precoce
necessário o conhecimento das
de diversas enfermidades.
repercussões na cavidade oral.
Quando se trata da população idosa, a ocorrência de diferentes problemas
Alterações imunológicas, dede saúde em um mesmo indivíduo é definida como multimorbidade. Existem
correntes da DRC são imporestudos que consideram a multimorbidade como o acometimento de duas
tantes pontos a considerar em
ou mais doenças crônicas e outros como a presença de pelo menos três. A
Odontogeriatria, devido ao risprevalência varia bastante dentro do grupo. Na literatura a estimativa é de que
co de infecções odontológicas,
30,7% a 57% apresente múltiplas doenças crônicas.
sejam periapicais, periodontais,
Sabe-se que a prevalência da Doença Renal Crônica (DRC) altera com o
pós-cirúrgicas ou fúngicas.
avanço da idade, alcançando os maiores valores entre os idosos, (também
É importante ressaltar que os
consequência de doenças próprias do envelhecimento – Tabela 1), podendo
principais fatores de morbidade e
variar de 25,1% na Nicarágua, na faixa etária de 60 a 70 anos, a 30,8% no
mortalidade da DRC são: infecção,
Canadá, entre aqueles com idade ≥ 65 anos.
inflamação e as doenças cardioA redução na taxa de filtração glomerular para menos de 60 ml/min/1,73
vasculares. Outras consequências
m2 pode ser atribuída ao envelhecimento, que resulta em mudanças estrusão as alterações hematológicas
turais e funcionais progressivas dos rins ou como consequência da presença
(fator III), havendo tendência à
de comorbidades e da exposição a fatores de risco ao longo da vida.
hemorragia prolongada e formaA DRC não é uma doença única, ela é uma síndrome complexa, evidenção de petéquias e hematomas.
ciada por anormalidades histopatológicas ou de marcadores de lesão renal. O
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Como detectar

As manifestações mais comuns são: hálito urêmico, palidez de membrana
mucosa, xerostomia, estomatite urêmica, sangramento gengival, petéquias e
equimoses, inflamação gengival, hiperplasia gengival, hipoplasia de esmalte,
obliteração pulpar, desmineralização do osso alveolar, alteração de lâmina
dura, mobilidade dentária, má oclusão e calcificações na articulação temporomandibular, severas erosões da língua e dos dentes, aumento da formação
de biofilme, aumento da formação de cálculo dentário e frequentes infecções por cândida.
A anemia, desnutrição e alterações imunológicas resultam na falta de integridade dos tecidos periodontais, exacerbando a resposta inflamatória da
gengiva ao biofilme dental. As alterações do metabolismo Ca e P, e o PTHS
atuam no metabolismo do tecido ósseo interferindo na sua remodelação e
promovendo maior reabsorção óssea, o que pode contribuir para maior severidade da doença periodontal. A uremia propicia o aumento da ureia salivar e
consequente alteração do pH do biofilme dental.
A aferição da PA sempre deverá preceder qualquer procedimento odontológico, bem como cobrir o paciente com antibioticoterapia profilática e evitar
o uso de antinflamatórios AINES em pacientes com comprometimento renal.

Para os pacientes em terapia de
hemodiálise deverá haver ajuste
de dosagem de heparina e evitar
prescrição com paracetamol, utilizando a dipirona para sintomatologia dolorosa.
A Odontogeriatria sempre recomenda abordagem criteriosa e
multidisciplinar na elaboração do
plano de tratamento odontológico,
principalmente no que diz respeito
às cirurgias para pacientes com 60
anos de idade ou mais. A indicação
é justamente pelas modificações que
ocorrem por senescência ou senilidade, abrangendo assim diferenças
em resultado aos tratamentos propostos tanto nas intervenções quanto na resposta a medicamentos.

DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC
FATORES DE RISCO

CAUSAS

COMPLICAÇÕES

•
•
•
•
•
•
•

• Diabetes dos tipos 1 e 2
• Hipertensão
• Glomerulonefrite, que é a inflamação
dos glomérulos, unidades funcionais
dos rins, onde ocorre a filtragem
do sangue
• Nefrite intersticial
• Doença do rim policístico e outras
doenças congênitas que afetam os rins
• Obstrução prolongada do trato
urinário, que acontece graças
a condições específicas, como
a hiperplasia prostática, pedras
nos rins e alguns tipos de câncer
• Refluxo vesico ureteral
• Infecção renal recorrente, também
chamada de pielonefrite
• Doenças autoimunes
• Lesão ou trauma aos rins
• Uso excessivo de analgésicos
e outros medicamentos
• Uso de algumas substâncias
químicas tóxicas
• Problemas nas artérias dos rins
• Nefropatia de refluxo

• Anemia
• Hemorragia gástrica ou intestinal
• Dor nos ossos, nas articulações
e nos músculos
• Alterações da glicemia
• Danos aos nervos de pernas
e braços (neuropatia periférica)
• Demência
• Acúmulo de líquido ao redor
dos pulmões (derrames pleurais)
• Insuficiência cardíaca congestiva
• Doença arterial coronariana
• Hipertensão
• Pericardite
• Derrame
• Níveis altos de fósforo
• Níveis altos de potássio
• Hipertireoidismo
• Maior risco de infecções
• Lesões ou insuficiência hepática
• Desnutrição
• Abortos espontâneos e infertilidade
• Convulsões
• Debilidade dos ossos e maior
risco de fraturas

Diabetes
Hipertensão
Doenças cardíacas
Fumo
Obesidade
Colesterol alto
Ser afro-americano,
nativo-americano ou
asiático-americano
• Ter histórico familiar
de doença renal
• Ter 65 anos de
idade ou mais

https://www.sbn.org.br/geral
http://www.abcdasaude.com.br/nefrologia/doença-renal-cronica
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maxilares

Profissionais especializados na área tem papel fundamental
para a melhora estética e funcional de pacientes que
apresentam problemas no crescimento e desenvolvimento
dos arcos dentários e suas bases
20/07/2005

22/02/2013

em contato com o terço incisal vestibular dos incisivos inferiores, onde se alcança
resultados terapêuticos mais rápidos).

Imagens cedidas para uso do CROSP/Gabriel Ribeiro de Matos

A importância da ortopedia funcional dos

Aparelhos ortopédicos

Os aparelhos ortopédicos funcionais são de ancoragem bimaxilar e não
dependem exclusivamente de suporte dentário, possuindo a capacidade de
atuar em períodos precoces de crescimento e desenvolvimento regularizando
todo o sistema estomatognático. Dentre outros benefícios próprios da OFM,
podem ser citados a redução da porcentagem de extrações, a diminuição da
complexidade das más oclusões pela possibilidade de atuação desde a sua gênese e a estabilidade dos resultados alcançados pelos tratamentos.
Didaticamente, segundo a doutora Wilma Alexandre Simões, a atuação da
OFM pode ser estruturada em “Níveis de Prevenção”, sendo o Nível Nobre
aquele onde ainda não está presente nenhuma oclusopatia. Nessa condição
as ações são mais abrangentes como a manutenção da respiração nasal, aleitamento natural, qualidade e textura da dieta, higiene adequada, etc. Outros
procedimentos mais específicos como o desgaste seletivo (DS) e a orientação
mastigatória fazem parte dos recursos utilizados nesse nível.
Quando a oclusopatia já está presente temos o Nível Inferior
de Prevenção. Este pode ser dividido em:
• Primário - quando não se faz uso de AOF e onde além das ações citadas
para o nível nobre, encontram-se as Pistas Diretas de Planas.
• Secundário - quando além das terapêuticas citadas anteriormente, se faz
necessário a utilização de aparelhos ortopédicos funcionais.

19/06/2009

A

Ortopedia Funcional dos Maxilares é a especialidade odontológica
que detecta, previne, controla e trata os problemas de crescimento
e desenvolvimento, que afetam os arcos dentários e suas bases desde a dentição decídua utilizando métodos específicos de diagnóstico. Dessa
forma, os profissionais da área contribuem para uma melhor qualidade de
vida dos pacientes atuando tanto nos aspectos morfológicos como funcionais do sistema estomatognático, com repercussões em todo o organismo.
Avaliação de imagens intra e extraorais, modelos e fichas gnatostáticas,
avaliação radiográfica, tomográfica, de ressonância magnética, juntamente
com a avaliação funcional de todo o sistema estomatognático fazem parte
dos recursos para um correto diagnóstico, planejamento e tratamento das
mais diversas más oclusões. Outro ponto a ser destacado é a correta construção e manejo dos aparelhos ortopédicos funcionais para que possam direcionar adequadamente os estímulos das bases ósseas, articulações, ligamento periodontal e elementos dentais.
Na Ortopedia Funcional dos Maxilares busca-se utilizar as forças naturais
do crescimento e desenvolvimento, da erupção, da mudança de postura, dos
movimentos da língua e da dinâmica dos movimentos mandibulares.
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A especialidade
tem como princípios:
• A Excitação Neural (EN) para
promover estímulos adequados
em tempo, intensidade e qualidade, aproveitando a velocidade
de condução do impulso nervoso
mais conveniente para obter os
melhores resultados clínicos no
menor espaço de tempo possível.
• A Mudança de Postura (MP)
que deve ser feita respeitando-se
os limites fisiológicos individuais.
• Mudança de Postura Terapêutica
(MPT) que busca o contato entre
os incisivos em Determinada Área
D. A. (terço incisal da superfície
palatina dos incisivos superiores

Há um grande arsenal de AOF utilizados nos diversos tipos de más oclusões e estes podem ser classificados como Bioplásticos, quando existe predominância de material acrílico (maior rigidez) ou Bioelásticos com maior
quantidade de fios de aço e flexibilidade.
Entre os destaques está o modelo SN1, chamado modelo suave deslizante (Slide Light Model), que possui características bioelásticas e está indicado
para neutroclusões, distoclusões e contraindicado para mesioclusões.
Alguns objetivos quando da utilização de SN1:
1) Obtenção e manutenção do contato incisivo em D.A.
2) Modificação e Manutenção do espaço oral funcional.
3) Liberação e ajuste dos movimentos látero-protrusivos.
4) Ancoragem da postura mandibular com liberdade parcial de movimentos.
5) Ancoragem da postura mandibular em pró-translação.
6) Liberar ou não interferir na erupção.
7) Mudança de Postura Terapêutica em uma ou duas etapas.
Além do exposto é importante ressaltar a relevância da avaliação e acompanhamento do processo de crescimento e desenvolvimento craniofacial. Sabe-se que
grande parte deste é cumprido de 0 a 6 anos. Assim a OFM com seus recursos tem
plenas condições de realizar uma intervenção oportuna, utilizando desde manobras
preventivas assim como interceptativas,nessa janela de oportunidade, com repercussões morfológicas e funcionais em todo o sistema estomatognático.

SN1 (Slide
Light Model)

CONFIRA AS IMAGENS
COMPLETAS DO CASO CLÍNICO

Caso clínico

Gênero masculino, dentição mista
distoclusão, sobremordida profunda,
atrésia maxilo-mandibular e mordida cruzada posterior direita.

Terapêutica:

Pistas Diretas de Planas, AOF SN1,
AOF Pistas Indiretas Planas Simples.
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Os benefícios da

Terapia Floral

O recurso contribui para diversos tratamentos
odontológicos, levando em consideração os
aspectos físicos e emocionais do paciente

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

contato: terapiafloral@crosp.org.br

A

Odontologia está mudando, assim como a forma de exercê-la. A
partir de 2008, com o reconhecimento e o aval do Conselho Federal de Odontologia (CFO), as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas podem
inserir em seu trabalho o que há de mais atual na busca pela saúde integral do
indivíduo: a utilização da Terapia Floral.
A Terapia Floral amplia a capacidade profissional de observação, escuta e observa o paciente, para conduzi-lo à cura na totalidade da sua doença. Traz uma
nova forma de entender o cliente, não focando apenas na boca, mas no indivíduo como um todo. A(o) odontóloga(o) olha para a cavidade bucal e detecta
sintomas de doenças que abalam o físico e o emocional.
Usando a Terapia Floral, a(o)
cirurgiã(o)-dentista tem a oportunidade de exercitar o atendimento
Usando a Terapia Floral, a(o) cirurgiã(o)integral, que considera o ser humadentista tem a oportunidade de exercitar
no único em seu modo de ser, agir
o atendimento integral, que considera o
e pensar; exprimir os seus sentimentos e emoções. A partir dessa
ser humano único em seu modo de ser, agir
profunda análise é que a(o) profise pensar; exprimir os seus sentimentos e
sional iniciará o tratamento, com
emoções. A partir dessa profunda análise é
base nas Essências Florais.
que a(o) profissional iniciará o tratamento,
O médico inglês Edward Bach
com base nas Essências Florais
sintetizou 38 flores que formaram
o primeiro Sistema Floral. Além
disso, deixou uma filosofia de cura
gicas, clínicas ou cirúrgicas.
que norteia todos os grupos de florais pesquisados, nacionais ou internaImportante destacar que os
cionais: Californiano, do Alasca, Australiano, do Pacífico, de Minas, Saint
Florais não se encarregam de
Germain, Filhas de Gaia, entre outros.
acabar com os sintomas ou ataNeste método de tratamento, reconhecido também pela Organização Muncar agentes agressores. Porém,
dial de Saúde (OMS), são utilizadas essências florais: soluções preparadas à
base de água e flores, plantas silvestres, arbustos ou árvores. Elas podem ser
quando os sinais desaparecem
associadas a outros medicamentos alopáticos, homeopáticos ou fitoterápicos,
com o seu uso, é possível dizer
pois não provocam interações medicamentosas ou efeitos colaterais, portanto,
que as causas da doença foram
podem ser recomendadas em qualquer idade ou situação.
descobertas e que a saúde está
A Terapêutica Floral tem atuação em todas as especialidades odontolóse reestabelecendo.
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Ponto de vista

O que aparece no físico não são as “doenças”, são os sintomas. Dessa forma,
uma gengivite pode ser o sinal físico da doença. Portanto, acabar com os indícios não será o suficiente e sim buscar as causas que desencadearam a enfermidade como, por exemplo, baixa autoestima ou depressão.
Cada ser humano é único e especial em sua forma de agir e reagir às adversidades. Por isso a fórmula Floral é elaborada de maneira individualizada, a
partir da observação pessoal e dos diálogos com o paciente. A seguir confira
alguns casos clínicos.

Caso 1 - Bruxismo por estresse e ansiedade

Paciente do sexo feminino, 48 anos, com queixa de sensibilidade dentinária,
dor generalizada ao toque e na mastigação. “Parece que alguns dentes cresceram”.
Após o exame clínico, conversando com a paciente para saber onde estava a
causa do bruxismo descobriu-se que ela estava passando por um processo de
divórcio longo e difícil. Sentia muita raiva do marido, não conseguia dormir nem
parar de pensar nisso. Havia muita cobrança dos filhos. Ela também exercia um
trabalho estressante e dizia ter medo de dificuldades financeiras no futuro.
Foram realizados os procedimentos usuais para o caso, com a confecção de
uma placa de mordida noturna e um ajuste oclusal.
Para tratar as causas do problema foi indicada a seguinte Fórmula Floral de
Bach: Holly para minimizar a raiva contida, White Chestnut para que pudesse

dormir melhor removendo os pensamentos indesejados, Aspen para
que enfrentasse o futuro sem medo
e Walnut para que se adaptasse às
novidades em sua vida.
Após dois meses de tratamento a
paciente relatou melhora para dormir e tranquilidade no enfrentamento dos problemas, diminuindo
o bruxismo, de modo que às vezes
até se esquecia da placa.

Caso 2 – Bruxismo
por estresse
Paciente jovem do sexo masculino, 17 anos, vestibulando. Segundo parentes: “range os dentes de se
ouvir longe”. O hábito começou há
seis meses. Normalmente dorme
pouco e mal. Durante o exame clínico apresentou alguma abrasão
em cúspides. Sem dor, higiene per-
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Caso 3 – Bruxismo por ciúmes e insegurança

Menino, quatro anos de idade, apresentava bruxismo intenso. Durante a
conversa com a mãe detectou-se insegurança e ciúmes do irmão mais novo.
A fórmula Floral de Bach indicada foi: Holly para trabalhar a relação com o
irmão mais novo, Mimulus para trazer coragem e Larch para que se sentisse
mais seguro. Nesse caso, devido à idade da criança e ao fato de que em crianças
o efeito dos florais é muito rápido, não foi recomendada a placa noturna.
Nos três casos apresentados foi possível perceber que, embora os sintomas
físicos fossem semelhantes, as causas do bruxismo eram bastante distintas. Por
isso, a indicação de Florais diferentes, adaptados para cada caso, uma vez que
favorecem a cura por meio da eliminação das causas dos problemas.

Caso 4 – Desgaste por perfeccionismo

Paciente do sexo masculino, 34 anos, com queixa de sensibilidade dentinária ao frio, toque e doce. Ao exame clínico apresentava desgastes e abrasão ao
nível dos colos de vários dentes superiores e inferiores.
Na anamnese relatou que escovava os dentes várias vezes ao dia, gastando
três escovas por mês. Cobrava-se perfeição em tudo: no trabalho, em casa, na
higiene pessoal, com os filhos. Dizia que “Pai tem que dar o exemplo.”
Recomendou-se mudar a higienização usando menos força, com escova
macia e evitando movimentos horizontais de vai e vem. Foram feitos recobrimentos nos colos sensíveis. Ao paciente foi indicada a Essência Floral de
Bach Rock Water para que se sentisse mais relaxado em relação às cobranças
impostas por ele próprio.

Caso 5 – Cáries rampantes ou de mamadeira

Menino, 1 ano e 11 meses, apresentando cáries “de mamadeira”. Criança de
temperamento difícil que controlava a mãe pelo choro. Ela, por sua vez, fazia
tudo o que ele queria e dava o peito de duas em duas horas para acalmar.
A mãe se sentia culpada pelo choro da criança. Para o menino foi feita a seguinte Fórmula Floral de Bach: Mimulus para resgatar a coragem, Chicory para
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o equilíbrio na sua dependência em relação à mãe e Star of Bethlehem para eliminar possíveis traumas.
Para a mãe foram indicados: Pine para o sentimento de culpa, Chicory para
melhorar o relacionamento com a criança e Walnut para facilitar as mudanças. Foi realizada a parte clínica para recuperar as áreas cariadas. Após quinze dias a mãe relatou que já não acordava mais de duas em duas horas para
amamentar e que a criança parou de chorar. Estavam dormindo a noite toda.

Caso 6 – Hábito de sucção de chupetas

Menino, 2 anos e 6 meses. Criança muito agitada, teimosa, que enfrentava
os pais e provocava o irmão mais velho. Usava três chupetas ao mesmo tempo.
Uma na boca e duas nas mãos. Como problema clínico só apresentava alteração na arcada dental anterior/superior, fato que não mereceu no momento
nenhum procedimento.
Foi administrada a seguinte fórmula Floral de Bach: Impatiens para trazer
mais paciência e tranquilidade, Holly para diminuir os ciúmes e para que aceitasse sua situação de irmão mais novo, Chicory para que desapegasse das chupetas e Walnut que auxilia na remoção de hábitos.
O menino largou uma chupeta de cada vez e após três meses já não utilizava
nenhuma delas.

Caso 7 - Cirurgia de Terceiro Molar
Incluso/impactado

Cliente do sexo feminino, 24 anos. Paciente com dor, apresentando extenso
edema em toda a região, gânglios duros e doloridos à palpação, dificuldades
para abrir a boca e se alimentar.
Na anamnese relatou história de trauma na exodontia anterior do 4.8 e por
isso adiava há 4 anos a cirurgia do 3.8 incluso/impactado. Sentia muito medo
e tremia só de pensar em fazer outra cirurgia.
De forma concomitante, foram resolvidos os problemas emergenciais com
o uso de antibiótico, analgésico, bochechos, fisioterapia e indicada a fórmula
Floral de Bach: Star of Bethlehem
para limpar o trauma sofrido em
extração anterior e Rock Rose para
trazer a coragem de fazer uma
nova cirurgia. Importante observar
que todos foram indicados juntos
porque os Florais não interferem
com os outros medicamentos.
No dia da cirurgia foi recomendado tomar Rescue Remedy, pingando 4 gotas na língua de hora
em hora. A cirurgia transcorreu
normalmente com a paciente calma e tranquila.
Observando os casos apresentados, é possível concluir que os pacientes apresentariam melhoras se
tivéssemos tratado somente os sinto-

mas físicos. Mas, não conseguiriam
resolver a causa em definitivo. Assim, em outro momento, os problemas poderiam ressurgir no mesmo
local ou em outra parte do corpo.
Nesse sentido, ao optar pelo uso
da Terapia Floral na Odontologia,
a(o)s cirurgiãs(ões)-dentistas conduzem o paciente à cura integral de
sua doença. Afinal, a nossa responsabilidade vai além de tratar uma
gengiva que sangra, extrair um
dente perdido, eliminar uma cárie;
uma vez que tais doenças podem
estar ligadas aos desacertos emocionais, mentais e sentimentais que
o paciente enfrenta.
Portanto, vale ampliar os horizontes para novos conhecimentos
e métodos, por mais inusitados que
possam parecer. É preciso perder o
medo do desconhecido, livrar-se de
velhos e antiquados conceitos, munir-se do verdadeiro sentimento de
curador, encher o coração de amor
pelo semelhante, dispor-se a ouvir e
conhecer o outro. Não se satisfazer
com a cura da boca, e sim buscar a
cura de forma integral. Concluindo, Cirurgiões-dentistas são profissionais da Saúde.

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

feita, ausência de outros sinais clínicos. Foi feito o tratamento dos sintomas
físicos com a imediata confecção de placa noturna.
Para tratar as causas do bruxismo foram indicadas as Essências Florais de
Bach: Mimulus para aliviar o medo de não passar no vestibular, Larch para
confiar em si mesmo e em sua
capacidade e Chestnut Bud para
facilitar o aprendizado. RecomenPara tratar as causas do bruxismo foram
dou-se tomar quatro gotas, quatro
indicadas as Essências Florais de Bach:
vezes ao dia, até a data das provas.
Mimulus para aliviar o medo de não passar
Durante as provas foi recomenno vestibular, Larch para confiar em
dado o uso de: Rescue Remedy para
si mesmo e em sua capacidade e Chestnut
manter-se calmo e tranquilo peranBud para facilitar o aprendizado.
te a situação emergencial e Cerato
R
ecomendou-se tomar quatro gotas,
para favorecer a concentração. O
quatro vezes ao dia, até a data das provas
paciente foi aprovado nos vestibulares e depois de algum tempo deixou
de usar a placa de mordida.
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PROTOCOLO

cardiopatas e
hipertensos
Esse grupo de pacientes exige de toda a equipe de saúde,
incluindo a(o) cirurgiã(o)-dentista, uma atenção especial devido
aos riscos relacionados às intervenções visando à saúde bucal

O

crescimento e envelhecimento da população brasileira implicam no aumento do número de doenças cardiovasculares e de pacientes hipertensos. Nesse contexto, é de fundamental importância o conhecimento das
doenças relacionadas a essas enfermidades por parte da(do) cirurgiã(ão)-dentista, para proporcionar um atendimento seguro e mais eficaz a esses indivíduos.
Tratá-los significa seguir um planejamento da consulta, que, quando realizado
de forma correta, beneficia o atendimento e evita riscos. Para isso, alguns métodos são adotados, como anamnese, avaliação dos sinais vitais, sessões curtas e
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“A prescrição de
anti-inflamatórios,
por cirurgiãs(ões)dentistas, deve
ser realizada de
forma cautelosa,
uma vez que pode
diminuir a efetividade
anti-hipertensiva
de diuréticos,
bloqueadores,
alfa-bloqueadores,
vasodilatadores,
inibidores da
ECA e agonistas
de ação central”

Frederico Buhatem Medeiros
diretor científico da SOCESP

Coronavírus

Buhatem destaca que, no momento, o mais importante é o cumprimento rigoroso das normas técnicas
padrões de biossegurança, principal
mente quanto ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
Isto inclui protetor facial, óculos de
proteção, avental impermeável, luvas
descartáveis, gorros e máscaras N95
(quando for usar aparelhos que produzam aerossóis), para casos suspeitos ou confirmados de coronavírus.
Vale ressaltar que dados atuais, de
uma metanálise, indicam que a hipertensão está associada a um risco
de 2,5 vezes maior de severidade e
mortalidade associada à pacientes
idosos, com Covid-19, portanto,
deve ser considerada como preditor
clínico para esta doença.

Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock

Atendimento odontológico a pacientes

acompanhamento multidisciplinar, por exemplo. “Todo planejamento odontológico deve ser individualizado e personalizado”, afirma Frederico Buhatem Medeiros, diretor científico de Odontologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de
São Paulo (SOCESP).
Os objetivos principais dessas recomendações são: detectar problemas, analisar
o atual estado de saúde geral do paciente e avaliar quais são os fatores de risco
associados aos comprometimentos cardiovasculares existentes, além de entender
o grau de controle e a evolução de sua(s) doença(s).
Um cuidado relevante, no plano de tratamento da maioria dos pacientes que
requerem cuidados especiais, diz respeito à escolha da solução anestésica local,
assim como a prescrição de medicamentos. Deve-se levar em consideração o risco das interações medicamentosas indesejáveis, por conta dos remédios que esses
pacientes utilizam de forma contínua.
“A prescrição de anti-inflamatórios, por cirurgiãs(ões)-dentistas, deve ser realizada de forma cautelosa, uma vez que pode diminuir a efetividade anti-hipertensiva de diuréticos, bloqueadores, alfa-bloqueadores, vasodilatadores, inibidores
da ECA e agonistas de ação central. Quando necessário, recomenda-se a substituição pelos anti-inflamatórios hormonais, em curto espaço de tempo, aproximadamente três dias”, afirma o diretor científico da SOCESP.
O emprego rotineiro de anestésicos locais com vasoconstritores em consultórios odontológicos também requer cuidados e avaliação por parte da(do)
cirurgiã(o)-dentista. Segundo Frederico Buhatem Medeiros, os vasoconstritores
não são contraindicados a pacientes com enfermidade cardíaca, diagnosticada e
controlada, desde que se tomem cuidados especiais e não ultrapassem as doses
máximas recomendadas. “A quantidade de vasopressor é muito pequena, frente
aos seus benéficos produzidos”, pondera.
Dessa forma, de acordo com o profissional, não existem protocolos definidos ou
indicações de exames, frente ao atendimento odontológico desse grupo de pacientes. No entanto, é necessário buscar sempre um exame clínico detalhado, para obter
informações eventuais da doença, posologias e tipos de medicamentos atuais que
possam interferir em seu planejamento.
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PROTOCOLO

De acordo com o profissional, também é preciso atenção máxima aos protocolos
de esterilização e desinfecção das superfícies. “Durante a pandemia recomenda-se o
atendimento apenas de urgências e emergências, de acordo com as orientações do
Conselho Federal de Odontologia (CFO). Ter atenção a possíveis aglomerações na
sala de espera, distribuindo melhor o contato entre as pessoas e reduzindo a possibilidade de contaminação cruzada”, explica.

Particularidades

Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock

Durante o atendimento odontoDurante o atendimento odontológico
lógico ao paciente cardiopata e hiao paciente cardiopata e hipertenso, as
pertenso, as possíveis manifestações
possíveis manifestações clínicas, em sua
clínicas, em sua grande maioria, são
grande maioria, são inespecíficas, podendo
inespecíficas, podendo se apresentar
se apresentar como cefaleias, tonturas,
como cefaleias, tonturas, sudorese,
sudorese, visão turva e calafrios
visão turva e calafrios.
De acordo com Buhatem, a principal preocupação durante a realização do tratamento odontológico de uma pessoa
hipertensa é a possibilidade de, durante o processo, ela ter uma elevação abrupta
na pressão arterial, o que pode desencadear consequências graves, como acidente
vascular encefálico ou infarto do miocárdio. Portanto recomenda-se, que, obrigatoriamente, todo paciente cardiopata e hipertenso, tenha sua pressão aferida a
cada consulta odontológica e, em procedimentos invasivos, antes, durante e após
as intervenções, por mais de uma vez, com o objetivo de verificar o estado clínico
momentâneo do paciente. Ou seja, a(o) profissional de saúde necessita monitorar
as condições de pulso, pressão arterial e frequência respiratória.
“Não existe critério científico reconhecido que defina valores de pressão arterial indicando quando é seguro realizar um procedimento odontológico de urgência frente a paciente hipertenso. Na prática clínica, sugere-se que, em qual-
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quer procedimento odontológico
com valor pressórico maior que
210/120mmHg, o paciente seja encaminhado para avaliação médica, e o procedimento eletivo não
seja realizado. Já quando necessitar
impreterivelmente de abordagem
odontológica, deve ser encaminhado para serviço de emergência, pois
se caracteriza uma urgência hipertensiva, para a realização da conduta
adequada”, detalha Buhatem.
Outra importante singularidade
no tratamento desses indivíduos é o
controle da ansiedade, que é essencial para evitar picos hipertensivos,
eventualmente, provocados pela
hiperatividade do sistema nervoso
simpático, causando vasoconstrição
e taquicardia. “A redução do estresse através de estratégias e diretrizes,
como o uso de diazepínicos previamente ao procedimento odontológico diminui os níveis de catecolaminas circulantes”, avalia Buhatem.
Diante desses fatores, ressalta-se
a necessidade de a(o) cirurgiã(o)-dentista estar capacitada(o) e
habilitada(o) para o atendimento
dessas pessoas. “Principalmente, na busca de informações de patologias secundárias, que, normalmente, estão presentes no quadro de saúde desses pacientes
com alterações cardiovasculares”, reforça.
A(o) profissional que se propõe a atender cardiopatas e/ou hipertensos deve
ter conhecimento das particularidades das patologias cardíacas, bem como estar
sempre em contato com o médico desses indivíduos, a fim de reduzir os possíveis
riscos durante o atendimento. O contato entre a(o) cirurgiã(o)-dentista e
a(o) cardiologista do paciente, por
Outra importante singularidade no tratamento
exemplo, proporciona o perfeito codesses indivíduos é o controle da ansiedade,
nhecimento das enfermidades e das
que é essencial para evitar picos hipertensivos,
medicações habituais.
eventualmente, provocados pela hiperatividade
Também é com a equipe multido sistema nervoso simpático, causando
disciplinar e interdisciplinar que
a(o) cirurgiã(o)-dentista irá definir,
vasoconstrição e taquicardia
previamente, a melhor oportunidade para o atendimento odontológico de cada caso. “Essa decisão é dependente da experiência da(do) cirurgiã(o)-dentista, que deverá avaliar os riscos e benefícios adjacentes a cada abordagem
terapêutica”, comenta o diretor científico da SOCESP.
Desse modo, a interação entre a(o) cirurgiã(ão)-dentista e o médico do paciente é benéfica para que se tenha certeza do melhor tratamento odontológico
indicado para cada pessoa atendida, uma vez que possibilita uma visão holística
de sua saúde. Afinal, a saúde bucal faz parte de um quadro geral do organismo.
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fissura
labiopalatina
Cirurgiãs(ões)-dentistas integram equipes que atuam
no tratamento de pacientes com a anomalia congênita
no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus (HMIMJ)
e no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
da Universidade (HRAC-USP)

A

fissura labiopalatina acomete cerca de uma a cada 700 crianças, de
acordo com o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da
Universidade (HRAC-USP). Os números podem variar, conforme a
etnia, origem geográfica e nível socioeconômico dos pacientes. O que não varia,
no entanto, é a recomendação de que o tratamento deve ser iniciado logo nos
primeiros meses de vida do bebê.
Centros de referência como o próprio HRAC-USP, em Bauru, e o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus (HMIMJ), na capital paulista, oferecem programas
de atendimento com equipe multidisciplinar para cuidar desses casos.
Compostas por cirurgiãs(ões)-denÉ fundamental, no processo, o papel da(o)
tistas, fonoaudiólogas(os), psicólo
profissional de saúde bucal: “Ela(e) atua
gas(os) e médicas(os) — entre oudesde o nascimento do bebê, antes da
tros profissionais —, essas equipes
cirurgia de queiloplastia, e em todas as fases
acompanham todo o processo de
da dentição: decídua, mista e permanente
reabilitação do paciente, que pode se
(ortopedia funcional e ortodontia)”
estender até a fase adulta.
É fundamental no processo o papel da(o) profissional de saúde bucal:
“Ela(e) atua desde o nascimento do bebê, antes da cirurgia de queiloplastia, e em
todas as fases da dentição: decídua, mista e permanente (ortopedia funcional e
ortodontia)”, explica Daniela Franco Bueno, cirurgiã-dentista e coordenadora do
Projeto de Bioengenharia de Tecidos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Institucional do SUS (PROADI-SUS).
A implementação da linha de cuidados às crianças com fissura labiopalatina
no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus iniciaram em 2012 com a criação
do programa “Alô Mãe”, em que o encaminhamento do recém-nascido portador
de fissura lábiopalatina para o Hospital Menino Jesus/Insituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês ocorre nos primeiros dias de vida. A iniciativa é fruto
de uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com o hospital e contempla
os nascidos em maternidades municipais, estaduais ou federais, localizadas na
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Assistência hospitalar a pacientes com

cidade de São Paulo. No programa o encaminhamento para o HMIMJ acontece
imediatamente após o nascimento dos bebês com a malformação – são cerca de
120 novos casos por ano.
No HRAC-USP, os pacientes são atendidos via Sistema Único de Saúde (SUS)
– os novos casos chegam após avaliação em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e
o agendamento é feito pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde
(CROSS), da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O tratamento começou
a ser oferecido na década de 1960, a partir de uma pesquisa realizada por professores da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), que identificou a
incidência da malformação em um a cada 650 nascidos.
“Sob a liderança do professor e cirurgião-dentista José Alberto de Souza Freitas,
conhecido como Tio Gastão, esses casos passaram a receber atendimento em uma
sala da própria FOB-USP, por meio de um serviço integrado de ensino, pesquisa
e assistência”, lembra o professor Carlos Ferreira dos Santos, superintendente do
HRAC-USP, diretor da FOB-USP e professor titular do Departamento de Ciências Biológicas da FOB-USP.
Passados 52 anos, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais também atende pacientes com síndromes e outras malformações craniofaciais associadas às fissuras. Em 2019, foram 340 novos casos encaminhados para o tratamento dessas anomalias congênitas.

Passados 52
anos, o Hospital
de Reabilitação
de Anomalias
Craniofaciais também
atende pacientes
com síndromes e
outras malformações
craniofaciais
associadas às
fissuras. Em 2019,
foram 340 novos
casos encaminhados
para o tratamento
dessas anomalias
congênitas

Os programas de atendimento

No “Alô Mãe”, do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, os primeiros profissionais a receberem a criança são médicas(os), fonoaudiólogas(os) e cirurgiãs(ões)-dentista. Eles detalham o procedimento cirúrgico e orientam a mãe sobre a amamentação. “O cirurgião-dentista faz a instalação dos modeladores nasais externos e
fitas, que são aparelhos utilizados para promover o reposicionamento da cartilagem
do nariz e dos arcos maxilares, quando necessário”, conta Daniela Bueno.
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No retorno ao hospital, os pacientes são atendidos por ortodontistas,
psicólogas(os) e pediatras – os casos também são acompanhados por assistentes sociais. A cirurgia de queiloplastia geralmente é realizada entre os três e seis
meses de vida do bebê.
Assim como no HMIMJ, quando o paciente chega ao Hospital de Reabilitação
de Anomalias Craniofaciais é atendido por uma equipe composta por cirurgiã(o)
plástico, cirurgiã(o)-dentista, fonoaudióloga(o) e profissional da área genética.
Neste momento, é feito o diagnóstico da malformação e a família recebe orientações sobre o
Depois das cirurgias primárias, quando
tratamento, de acordo com o tipo
a fissura acomete o palato, a criança é
de fissura identificada.
acompanhada por um fonoaudiólogo até
“Depois das cirurgias primáatingir a fala adequada. O profissional
rias, quando a fissura acomete o
da Odontologia também participa da
palato, a criança é acompanhada
reabilitação, do início ao fim do tratamento
por um fonoaudiólogo até atingir
a fala adequada. A(o) profissional da Odontologia também participa da reabilitação, do início ao fim do tratamento”, explica Cleide Felício de
Carvalho Carrara, odontopediatra e assistente técnica de direção do Hospital de
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC-USP).

A cirurgia

No protocolo estabelecido pela equipe do HRAC-USP, as(os) médicas(os) utilizam a mesma técnica na maior parte dos casos. “A última mudança de protocolo
cirúrgico aconteceu há dez anos, quando a cirurgia de palatoplastia passou a ser
realizada em duas etapas: palato anterior junto com a queiloplastia (cirurgia reparadora do lábio) aos três meses de idade, e palato posterior aos 12 meses de
idade. Os resultados de crescimento facial e fala estão sendo avaliados pela equipe
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multidisciplinar e comparados com a técnica anterior, que realizava a palatoplasA partir de 2020, o
tia completa aos 12 meses de idade”, conta o professor Carlos Ferreira dos Santos.
HRAC-USP começou
A partir de 2020, o HRAC-USP começou a capacitar a equipe para implantaa capacitar a equipe
ção da Técnica de Ortopedia Maxilar Pré-Cirúrgica. O procedimento visa reduzir a
para implantação
amplitude da fissura na fase pré-operatória, para facilitar e favorecer a intervenção
da Técnica de
cirúrgica. Inicialmente, será realizado um projeto de pesquisa para um grupo de paOrtopedia Maxilar
cientes que concordarem em participar do estudo. Depois da coleta e avaliação dos
Pré-Cirúrgica.
resultados, a técnica poderá ser implantada como mais uma opção de tratamento.
O
procedimento visa
Uma inovação importante utilizada na rotina assistencial e acadêmica do HRACreduzir a amplitude
-USP é o planejamento virtual de cirurgias. O auxílio de softwares e recursos em 3D
da fissura na fase
para essa finalidade tem propiciado aperfeiçoamento nas cirurgias craniofaciais e
pré-operatória,
bucomaxilofaciais, otimizando tanto a prática como os resultados cirúrgicos.
para facilitar
No Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, a cirurgia para corrigir o lábio
e favorecer a
(queiloplastia) é indicada quando o bebê tem entre 3 e 6 meses. Para o fechamento do palato (palatoplastia) a criança deve ter aproximadamente 1 ano e meio, já
intervenção cirúrgica
o enxerto ósseo alveolar (para fechamento da fissura alveolar e erupção do dente
canino) ocorre quando o paciente tem entre 8 e 12 anos de idade.
A cirurgia de enxerto ósseo alveolar normalmente utiliza o osso da crista ilíaca
para fechamento da fissura alveolar. “Nosso grupo possui um projeto de pesquisa
em bioengenharia de tecido ósseo alveolar para portadores de fissuras lábiopalatinas, no qual utilizamos as células tronco da polpa do dente leite do próprio
paciente associada a um biomaterial para fechamento da fissura alveolar por bioengenharia de tecido”, aponta Daniela Bueno.
Iniciado em 2012, este é um
projeto do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do
SUS (PROADI-SUS) do Hospital
Sírio-Libanês. Os resultados preAS ESPECIALIDADES
liminares obtidos em 28 pacientes
ODONTOLÓGICAS NA EQUIPE
operados no âmbito do projeto
de pesquisa do PROADI-SUS no
MULTIDISCIPLINAR**
Menino Jesus demonstraram excelentes resultados de formação
A intervenção ortodôntica
A Odontologia é uma área
óssea alveolar e eliminação da
inicia por volta dos oito anos
estratégica no tratamento das
de idade, com a instalação de
fissuras lábiopalatinas – a(o)
morbidade da região doadora de
aparelhos para a correção da
cirurgiã(o)-dentista
participa
do
osso para realização do enxerto.
mordida cruzada, prevalente
processo desde o nascimento,
Atualmente o projeto de pesquisa
na maioria dos pacientes,
com a orientação e intervenção
está na fase de estudo clínico mulcomo consequência da atresia
da odontopediatria e instalação
ticêntrico e está sendo desenvol(estreitamento) maxilar causada
de aparelhos ortopédicos
vido em sete instituições especiapelas cirurgias reparadoras
funcionais pré-cirúrgicos.
do lábio e/ou palato. De
O profissional da área esclarece
lizadas no tratamento de fissuras
acordo com o planejamento,
sobre
alterações
dentárias
e
labiopalatinas localizadas em difemuitos pacientes têm o sorriso
a correta higienização bucal,
rentes regiões do Brasil sendo elas:
reabilitado por meio de próteses
com o acompanhamento do
HMIMJ (SP), HRAC-USP (SP),
e/ou implantes dentários.
surgimento dos dentes decíduos
Universidade do Estado do Rio de
Cirurgiãs(ões)-dentistas
e permanentes, prevenção de
especializadas(os) em cirurgia e
cárie, entre outros tratamentos.
Janeiro, Universidade Federal de
traumatologia bucomaxilofacial,
Vale ressaltar que o paciente não
Porto Alegre, Centrinho Prefeito
dentística, periodontia,
pode ser submetido a nenhuma
Luiz Gomes (SC), Hospital Albert
endodontia, prótese de palato,
cirurgia se apresentar cárie
Sabin (CE) e IMIP (PE).
diagnóstico bucal, radiologia e
dentária ou problema periodontal
As conclusões do estudo multitécnicos de laboratório também
agudo, devendo ter sua saúde
cêntrico devem sair após o térmicontribuem com o processo.
bucal restabelecida antes
do
procedimento.
no da pesquisa, programado para
dezembro deste ano.
* Autorização de uso de imagem concedida pelos pais
** Fonte: Cleide Carrara, odontopediatra e assistente técnica de direção do HRAC-USP
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AVANÇOS

Dor orofacial pode auxiliar diagnóstico do

câncer de boca
Nem sempre tido como um critério relevante na
detecção do doença, a queixa de dor deve ser
investigada pelas(os) profissionais da Odontologia

L

esões, manchas, nódulos e inchaço são considerados os principais sintomas para a detecção do câncer de boca, doença que coloca o Brasil no
terceiro lugar do mundo em volume de ocorrências, segundo o Instituto
Nacional de Câncer (INCA). Já a dor orofacial, indicativo tão comum de enfermidades na face e na boca, não era e, na maioria das vezes, continua não sendo
considerada um critério relevante na fase de diagnóstico.
Essa concepção pode estar com os dias contados, após pesquisa executada pela
cirurgiã-dentista Rita de Cássia Bonatto Vilarim, que foi defendida em 2019 como
dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo (USP). O estudo, devidamente aprovado pelo comitê de ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, avaliou a prevalência e características gerais da dor, como sintoma
inicial, em pacientes diagnosticados com câncer e também em indivíduos saudáveis. A pesquisa teve como orientador José Tadeu Tesseroli de Siqueira e colabo-
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A avaliação da dor deve incluir todas
ração dos acadêmicos Sumatra Melo da Costa Pereira Jales, Silvia Regina Dowgan
as estruturas orofaciais. Em caso de
Siqueira, Marcos Roberto Tavares e Manoel Jacobsen Teixeira.
dúvida, o ideal é não realizar neAo todo, foram 148 pacientes envolvidos na pesquisa, sendo 74 previamente
nhum procedimento, como exodondiagnosticados e outros 74 livres da doença. O primeiro grupo foi subdividido entre
tia – a orientação é seguir em busca
integrantes com câncer de boca (48 indivíduos) e orofaringe (26 indivíduos), porém
da origem do desconforto e solicitar
todos foram submetidos ao mesmo método: uma série de questões, por meio de
exames para auxiliar no diagnóstiformulários, posteriormente armazenados e submetidos à análise estatística.
co. Realça que o diagnóstico em dor
Uma das principais conclusões do estudo foi a de que a dor pode ser um imorofacial é eminentemente clínico.
portante indicativo inicial do câncer de boca e orofaringe, em especial quando é
O tema ainda é relativamente poupersistente e quando é resistente a analgésicos. Esta análise complementa estudos
co explorado na literatura científica,
anteriores do grupo e demonstra, diferentemente do que se acreditava até então,
o que gera oportunidade de aprofunque a dor pode estar presente em todas as fases da doença, inclusive na fase de
dar a pesquisa. Entre os detalhamendiagnóstico, podendo ser o marcador inicial do câncer de boca.
tos a serem esclarecidos, destacam-se
De acordo com a pesquisadora, a importância da descoberta é a disponibilias diferenças de manifestação entre
dade de um elemento adicional na fase do diagnóstico, o que pode ser determios gêneros masculino e feminino, a
nante para as chances de recuperação do paciente. Vale lembrar que, segundo
determinação da extensão da doença
o INCA, a maioria dos casos de câncer de boca no Brasil acomete homens e é
e também o tratamento odontológidiagnosticado já em estágios avançados, o que compromete significativamente
co prévio do paciente.
a reabilitação. Além disso, a dor nem sempre é considerada como possível sintoma inicial da doença.
“Um diagnóstico correto nas fases
iniciais aumenta o tempo de sobreUm diagnóstico correto nas fases iniciais
vida e diminui as sequelas do trataaumenta o tempo de sobrevida e diminui
mento para o câncer, lembrando que
as sequelas do tratamento para o câncer,
na face temos os sentidos, como o
lembrando que na face temos os sentidos, como
olfato, paladar, visão, tato, e a audio olfato, paladar, visão, tato, e a audição.
ção. E a boca é um órgão importante
E a boca é um órgão importante para a fala,
para a fala, a mastigação, o paladar
a
mastigação, o paladar e a salivação
e a salivação”, ressalta a cirurgiã-dentista, lembrando que qualquer
tipo de distúrbio nessa região pode
gerar sequelas físicas, sociais e até emocionais. “Há impacto nas funções cotidianas realizadas no segmento facial, afetando morfológica, funcional e socialmente
o paciente”, acrescenta Vilarim.

Avaliação detalhada

A dor que pode indicar o diagnóstico de câncer, segundo a estudiosa, tem algumas características peculiares, para as quais pacientes e profissionais devem ficar
atentos. São elas: dor persistente, difusa, contínua, que gera a sensação de “explosões”, com intensidade de moderada a forte e que se dá predominantemente sob a
forma de pontadas, queimação ou latejamento.
Não há um local específico da face ou da boca onde a dor se manifesta, e ela tem
ainda a capacidade de ser irradiada para outras regiões, incluindo o ouvido. Por isso,
pode ser facilmente confundida com dor de dente, ouvido, garganta e dor na face.
Antes de pensar em como amenizar a dor, Rita Vilarim enfatiza que é fundamental a(o) profissional proceder com o diagnóstico diferencial, em que se chega
à identificação da doença geradora do problema a partir da eliminação de outras
possibilidades. Essa mudança de comportamento por parte das(os) profissionais
da Odontologia é ainda mais necessária quando se trata de paciente com dor refratária e integrante do grupo de risco. Ou seja, do gênero masculino, com idade
superior aos 50 anos e que é ou foi tabagista e/ou alcoólatra.
É preciso avaliar a mucosa oral e da região da orofaringe, cadeias ganglionares, condição dental, músculos mastigatórios e articulação temporomandibular.

CONFIRA O ESTUDO
NA ÍNTEGRA:
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ESTUDO

Pesquisa investiga relação entre aneurisma cerebral e

O foco do estudo da FMUSP é
compreender essa possível causa
pouco conhecida da doença, sendo
que os resultados do trabalho abrem
a possibilidade da prevenção por
meio do tratamento de inflamações
e infecções dos dentes e da gengiva.
Segundo a cirurgiã-dentista Débora
Pallos, da Câmara Técnica de Periodontia do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP),
“é muito importante entender como
se dá essa possível associação da doença periodontal com questões inflamatórias sistêmicas na população
brasileira, uma vez que os principais
estudos do tema foram realizados
em países europeus como a Finlândia, Suécia e França”.

infecções
bucais

Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock

Além de inflamação, infecção gengival e periodontite,
as bactérias e os vírus que se instalam na boca podem
estar associados à dilatação que se forma na parede
enfraquecida de uma artéria do cérebro e sua ruptura

D

e acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SBBrasil, 2010),
realizada pelo Ministério da Saúde, a prevalência de periodontite na
população brasileira chega a 15%, de acordo com a região do país. Considerada uma enfermidade silenciosa, a doença periodontal também pode estar
relacionada à formação e à ruptura do aneurisma cerebral. Segundo os pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), estudos realizados na Finlândia mostram que a prevalência de doença periodontal
em pessoas com aneurisma cerebral pode chegar a 65%.
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Metodologia

Os pesquisadores da FMUSP investigam a presença de vírus e bactérias na parede das artérias cerebrais com aneurisma e também a avaliação de marcadores inflamatórios e de citocinas inflamatórias. Para tal, baseiam-se no rastreamento dos
micro-organismos da boca e da parede do aneurisma das artérias do cérebro. Tanto a
análise periodontal quanto a do material bucal são feitas a partir de dados coletados
de pacientes com aneurismas rotos (com ruptura de vasos sanguíneos) e não rotos
(sem ruptura), além de pessoas saudáveis com cefaleia e exame angiográfico normal.
Segundo o grupo de pesquisa, desde 2018, foram catalogados cerca de 300 pacientes com aneurismas cerebrais, operados por microcirurgia ou embolização no Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC) da FMUSP. Nesse grupo, está em curso
a seleção de aproximadamente 80 pacientes (40 rotos e 40 não rotos), em que é feita a
coleta de material para análise bucal, e, em alguns casos, são recolhidas amostras do
aneurisma. Além disso, outros 40 pacientes, que fazem parte do grupo de
controle, compõe uma amostragem
Os pesquisadores da FMUSP investigam a
das pessoas saudáveis submetidas a
presença de vírus e bactérias na parede das
estudos da qualidade bucal. A seleção
artérias cerebrais com aneurisma e também a
dos participantes é baseada em critéavaliação de marcadores inflamatórios e de
rios de inclusão e exclusão, respeitancitocinas inflamatórias. Para tal, baseiam-se no
do princípios do Comitê de Ética.
rastreamento dos micro-organismos da boca e
Além do acompanhamento da
da parede do aneurisma das artérias do cérebro
evolução dos casos de aneurisma, a
pesquisa faz uma avaliação odontológica aprofundada de cada pessoa.
A avaliação periodontal é feita no ICHC e no Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas. Todo o material é encaminhado para o Laboratório de Virologia
do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (IMTSP), que faz a análise de marcadores inflamatórios, citocinas inflamatórias e do material genético (DNA e RNA)
dos micro-organismos existentes na cavidade bucal e na parede aneurismática.
A comparação considera também as condições de pacientes de países em desenvolvimento, revelando que a qualidade da saúde bucal e a ruptura dos aneurismas
ainda são problemas de saúde pública em diversas localidades.
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ESTUDO

De acordo com Débora Pallos, a pesquisa encontra-se em fase de análises laboratoriais para detecção de vírus e bactérias periodontais, ou seja, levantamento do perfil microbiológico desses aneurismas. “Caso a associação seja positiva,
como outros estudos demonstraram, abre-se uma perspectiva na compressão da
fisiopatogenese da formação e ruptura dos aneurismas intracranianos,
com possibilidades interessantes na
A inflamação modifica o microambiente da
prevenção dessa condição grave”,
cavidade oral, e as bactérias podem então
pontua Pallos.
migrar através da circulação sanguínea e se
A equipe envolvida no estudo é
depositarem nos vasos sanguíneos do cérebro,
formada pelo neurocirurgião Nípromovendo novas respostas inflamatórias
collas Nunes Rabelo, orientado pelo
e modificando a qualidade da parede do vaso
professor Eberval Gadelha Figueire-

através da circulação sanguínea e se depositarem nos vasos sanguíneos do cérebro, promovendo novas respostas inflamatórias e modificando a qualidade da
parede do vaso”, relatou.
Por esse motivo, a inflamação periodontal crônica por bactérias e vírus pode
levar à inflamação sistêmica e pode estar por trás da ruptura do aneurisma, devido a alterações na parede dos vasos sanguíneos do cérebro, como apoptose, infiltração de células T e macrófagos, e
ativação do complemento.
Segundo os pesquisadores da
A inflamação periodontal crônica por
FMUSP, um exemplo conhecido
bactérias e vírus pode levar à inflamação
de infecção crônica é a colonização
sistêmica e pode estar por trás da ruptura
do vírus Herpes no organismo, que
do aneurisma, devido a alterações na
pode causar falência hepática, reduparede dos vasos sanguíneos do cérebro,
ção do hipocampo (região do cérebro associada à memória), pneumocomo apoptose, infiltração de células T
nia idiopática, agravos intestinais e
e macrófagos, e ativação do complemento
alterações hematopoiéticas (na formação das células do sangue). Outro
exemplo bastante descrito na literatura é a associação de periodontite bacteriana
com aneurisma de aorta. Portanto, avaliar o perfil da microbiota e a virologia de
pacientes com e sem aneurismas intracranianos é um passo adiante no entendimento de novos fatores de risco para a doença.
Aos fatores de risco que contribuem para a formação e a rotura do aneurisma
cerebral, somam-se agentes não modificáveis: padrões genéticos, ser do sexo feminino, ter idade inferior a 50 anos, ser de etnia finlandesa e japonesa, apresentar
doenças associadas como doença do colágeno, aneurismas múltiplos, doença de
Marfan e rins policísticos, entre outros – além dos fatores modificáveis.
Uma das principais discussões acerca do tema na atualidade trata do controle
dos fatores de risco modificáveis, tais como hiperlipidemia, tabagismo e hipertensão arterial sistêmica. Se a doença periodontal for um deles, o seu controle pode
ser mais uma possibilidade de prevenção do aneurisma.

do, do Departamento de Neurologia
da FMUSP, no qual é responsável
pela disciplina de Neurocirurgia. A análise da doença periodontal é realizada em
conjunto com a pesquisadora Bruna Luiza Roim Varotto e o professor José Tadeu
Tesseroli de Siqueira (co-orientador da pesquisa), do Departamento de Odontologia da FMUSP, que investiga a relação da periodontite com a dor orofacial (na
articulação e músculos da mandíbula) em pessoas com aneurismas. Os estudos
com citosinas inflamatórias (moléculas que regulam a resposta do organismo a
inflamação) e material genético dos micro-organismos são supervisionados pelo
professor Paulo Henrique Braz da Silva, do Departamento de Estomatologia da
Faculdade de Odontologia da USP (FOUSP) e da professora Yeon Jung Kim, do
Departamento de Odontologia da UNISA.

Inflamações crônicas

De acordo com depoimento do pesquisador Nícollas Nunes Rabelo para o Jornal da USP, a presença de periodontite e lesões periapicais (nos tecidos em torno da raiz dos dentes) facilita as alterações inflamatórias crônicas. “A inflamação
modifica o microambiente da cavidade oral, e as bactérias podem então migrar
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TERAPÊUTICAS

Conheça as

práticas
integrativas
e complementares em Odontologia
Antroposofia, Acupuntura, Hipnose, Homeopatia,
Terapia Floral: para que são indicadas e como
ajudam a viabilizar o tratamento a partir de uma
visão sistêmica bio-psico-social do paciente

D

e acordo com o Ministério da Saúde, as práticas integrativas e complementares à saúde (PICS) são tratamentos que utilizam recursos
terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para
prevenir diversas doenças. Desde 2008, a Resolução CFO 82, reconhece e regulamenta o uso pela(o) cirurgiã(o)-dentista das seguintes PICS: Acupuntura, Fitoterapia, Terapia Floral, Hipnose, Homeopatia e Laserterapia. Já a Resolução CFO
165/2015, publicada no Diário Oficial da União, reconhece e regulamenta o uso
pela(o) cirurgiã(o)-dentista da Odontologia Antroposófica.
É válido salientar que a Acupuntura e a Homeopatia são reconhecidas como especialidades odontológicas, enquanto a Terapia Floral, Hipnose, Fitoterapia, Laserterapia e Odontologia Antroposófica são consideradas habilitações odontológicas.
Na Odontologia, esses conhecimentos podem reduzir, de maneira
significativa, as margens de riscos de
É válido salientar que a Acupuntura
diversos problemas que vão do emoe a Homeopatia são reconhecidas como
cional ao físico. Para além do alívio
especialidades odontológicas, enquanto
da dor, as PICS desenvolvidas para
a Terapia Floral, Hipnose, Fitoterapia,
a Odontologia visam aumentar a
assertividade nas atividades clínicas
Laserterapia e Odontologia Antroposófica
cotidianas, por meio de protocolos
são consideradas habilitações odontológicas
de intervenções clínicas sistematizadas. Segundo a CT de Hipnose, “elas
contribuem com a(o) profissional para o desenvolvimento de habilidades e competências, orientadas por uma visão sistêmica bio-psico-social do paciente”.
As PICS também melhoram a capacidade da(o) profissional em situações de
urgência e emergência, relacionadas ao surgimento de desfechos inesperados e
desfavoráveis durante procedimentos odontológicos de rotina. Esses episódios
podem estar ligados ao estresse emocional e ser desencadeados por transtornos
de ansiedade, somatoformes e dissociativos dos pacientes, como os episódios de
ansiedade dental e fobias orais correlatas, pânico e refratariedade à anestesia den-
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tal, bruxismo, salivação excessiva e espasmos musculares orofaciais e sistêmicos,
que surgem subitamente e podem adquirir magnitude capaz de colocar em risco
o êxito de estratégias de intervenções clínicas ligadas à cavidade bucal, em todas
as especialidades odontológicas, camadas sociais e faixas etárias.
Além disso, as PICS contribuem para o atendimento eletivo de pacientes fóbicos dentais, que, sem esses recursos, precisariam ser submetidos a protocolos
de anestesia geral ou sedação, os quais podem representar uma diminuição das
margens de segurança dos procedimentos bucais.
A seguir, um breve panorama das PICS que possuem representação no CROSP,
por meio das Câmaras Técnicas de Acupuntura, Antroposofia, Hipnose, Homeopatia e Terapia Floral.

Acupuntura

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Acupuntura na Odontologia está indicada para as dores de origem dental, pós-operatórias, DTM, musculares, faciais, nevralgia trigeminal, paralisia do facial, anti-hemético, zumbidos,
trismo, apertamento e bruxismo. Sua prática é considerada especialidade odontológica por determinação da Resolução CFO 160/2015.
“No banco de dados do Pubmed, existem cerca de 500 artigos sobre o uso da
Acupuntura na Odontologia dentro dos rigores científicos exigidos. Na Biblioteca
Virtual de Saúde (BIREME), há 113 artigos com fontes normalmente utilizadas em
pesquisa”, enfatiza a CT de Acupuntura. São poucas as contraindicações em presença de patologias cutâneas, como as dermatites, áreas tumorais, abcessos, entre
outras, que devem ser avaliadas em um anamnese detalhada em cada caso.
Para utilizar a Acupuntura, a(o) cirurgiã(o)-dentista necessita de um curso de
especialização com uma carga horária mínima de 500 horas, realizado em uma
instituição de ensino devidamente credenciada para garantir aspectos éticos, técnicos e científicos nessa prática.

Segundo a
Organização Mundial
da Saúde (OMS),
a Acupuntura na
Odontologia está
indicada para as dores
de origem dental,
pós-operatórias,
DTM, musculares,
faciais, nevralgia
trigeminal, paralisia
do facial, antihemético, zumbidos,
trismo, apertamento
e bruxismo

Odontologia Antroposófica

Reconhecida com a qualificação oficial de habilitação em Odontologia pela
Resolução CFO 165/2015, a farmácia antroposófica também foi oficialmente reconhecida pela ANVISA, após a Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº
465/2007, o que tornou disponível e legal a prescrição medicamentosa de médicos e cirurgiãs(ões)-dentistas devidamente capacitados para atuação na área.
Marco histórico foi a obtenção do reconhecimento mundial frente ao CFO pelo
trabalho de três setênios da Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas Antroposóficos (IDEIA), que emancipou essa área para a Odontologia, até então subordinada aos cursos de medicina antroposófica, não reconhecidos pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM).
Segundo a Câmara Técnica de Odontologia Antroposófica, a área é indicada
para interagir com as diversas disciplinas odontológicas e favorece a realização de
trabalhos multiprofissionais e interdisciplinares.
Na anamnese, a visão antroposófica amplia e aprofunda a compreensão sobre o
conhecimento do ser humano em consonância com a natureza, complementando
a ciência acadêmica. No diagnóstico, contribui para precisão, pois sua metodologia ajuda a detectar patologias, uma vez que favorece a compreensão os processos
por trás das doenças. O tratamento é ampliado por um arsenal medicamentoso,
que interagem com medicamentos naturais, incluindo terapêuticas não medicamentosas, que auxiliam por exemplo, para o tratamento do bruxismo; no cuidado dentário de atletas; na cobertura pré e pós-cirúrgica, favorecendo o processo
regenerativo; no preparo pré-atendimento clínico de pacientes em estados tensionais; no apoio ao tratamento das disfunções do sistema estomatognático; no

apoio ao aumento da imunidade; na
potencialização e no apoio à osteointegração; no apoio ao atendimento
odontopediátrico.
Para habilitar-se em Odontologia
Antroposófica, é necessário cumprir
os quesitos e a frequência no curso
de habilitação teórico-prático de 420
horas, realizado na entidade de classe devidamente regulamentada e reconhecida pelo CFO para ministrar
essa formação, assegurando a continuidade das bases técnico-científicas
e a ética profissional.
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Hipnose

Comprovada pela neurociência, é um importante meio de comunicação efetiva
entre paciente e profissional da saúde. As indicações na Odontologia abrangem
todas as especialidades, atuando em analgesia, anestesia, aceleração da cicatrização, controle de sangramento, dor,
bruxismo, salivação, controle de
náusea e vômitos durante moldaComprovada pela neurociência, é um
gens na cavidade oral, ansiedade e
importante meio de comunicação efetiva
medo, ressignificação de traumas de
entre paciente e profissional da saúde
pacientes e barulhos incômodos dos
equipamentos do consultório.
A Hipnose também é utilizada na
Odontologia Hospitalar e dos Esportes, podendo potencializar os efeitos das medicações prescritas e acelerar a recuperação do paciente. Além disso, pode facilitar
a preparação pré e pós-operatória.
Segundo a CT do CROSP, os recursos da Hipnose em suas diferentes modalidaTerapia Floral
des (clássica, erickssoniana, auto hipnose), além das demais categorias terapêuIndicada em todas as especialidades odontológicas, tem o intuito de
ticas correlatas (Meditação, Mindfulnes, Técnicas de Respiração e Relaxamento,
eliminar medos, traumas e ansieBiofeedback e outras) aplicadas isoladamente ou em associação das Terapias
dades. Ajuda o paciente a relaxar e
Cognitivo-Comportamentais, estão classificados dentro dos pressupostos do Nafavorece a aceitação de tratamentos
tional Center for Complementary and Integrative Health, National Institute of
traumáticos. Não apresenta contrainHealth (NCCIH/NIH) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), como Teradicações, nem interfere em tratamenpias Complementares na categoria Práticas Mente/Corpo.
tos diversos, sendo muito usada com
Esses recursos são a resultante interdisciplinar dos conhecimentos da Medicicrianças hiperativas e medrosas.
na Comportamental, Psicobiologia, Neurociências Clínicas e que hoje também já
Na Implantodontia, cirurgia e Peestão respaldados pelo novo paradigma científico da Saúde Baseada em Evidênriodontia, pode ser empregada para
cias. Contribuem para resultados clínicos mais favoráveis do que tem se observado quando não são associados aos métodos convencionais – com efetividade,
prolongar o tempo de duração dos
segurança e baixo custo. Podem ser aplicados nos casos já citados e em pacienanestésicos e favorecer a cicatrizates crônicos de médio a elevado comprometimento sistêmico (ASA 2 a 4), que
ção, o edema e a hemostasia. Na Ornecessitam de procedimentos sob anestesia. Para se capacitar em Hipnose, a(o)
todontia, é utilizada para facilitar a
cirurgiã(o)-dentista deve frequentar um curso de habilitação com 180 horas de
aceitação das mudanças que possam
aulas teóricas e práticas.
ocorrer com o tratamento, assim
como na Prótese.
Homeopatia
Na clínica diária, é usada em situA Homeopatia, na Odontologia, por vezes é complementar ao procedimento clíações como o estresse que provoca
nico, mas em alguns casos é determinante no sucesso do tratamento odontológico.
apertamento dental ou bruxismo;
Para prescrevê-la de forma correta, o profissional deve priorizar uma anamnese
a depressão causadora de descuido
detalhada que possibilitará a observação de diversos fatores, a fim de individualino cuidado diário com os dentes; o
zar o caso com critérios próprios da consulta homeopática e somá-los as observamedo que dificulta o atendimento
ções do exame clínico, para promover a melhora do quadro clínico sem risco de
odontológico; um trauma anterior
contraindicações e efeitos adversos quando comparada a alopatia.
que traz ansiedade; impaciência na
Segundo a CT do Conselho, vários trabalhos vêm demonstrando a efetividade
mastigação, que causa fraturas, e muie resolutividade da Homeopatia em todas as áreas da Odontologia. É indicada
tos outros. Assim, auxilia a(o) profiscomo prática complementar aos procedimentos odontológicos, mas, em diversos
sional a praticar a cura integralmente,
cuidando das causas e dos sintomas
casos a sua aplicação, por si só, resolve os problemas identificados.
dos problemas bucais; e ajuda o paO tratamento homeopático proporciona o alívio da sintomatologia provociente a enfrentar e resolver traumas e
cada pela intervenção odontológica, além de auxiliar no controle da ansiedade
problemas antigos ou recentes.
e do medo do tratamento. Com isso a(o) cirurgiã(o)-dentista pode medicar o
Para se capacitar, a(o) cirurgiã(o)paciente sem que ele sinta efeitos adversos comuns na alopatia como a sensação
-dentista deve frequentar um curso
de entorpecimento.
de habilitação com 180 horas de auA formação em Homeopatia requer especialização em curso com 750 horas,
las teóricas e práticas.
cujo certificado poderá ser registrado no respectivo Conselho Regional.
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