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CARTA AO LEITOR

A ética odontológica e a fiscalização do exercício profissional são atri-
buições fundamentais do CROSP, que também trabalha em prol da 
valorização de todas(os) as(os) profissionais da área. Os canais de 

comunicação da autarquia representam mais uma força dessa dinâmica, tra-
zendo informações  primordiais e novidades de extrema relevância para a atu-
ação em conformidade com os princípios que norteiam a ética da categoria.

Nesta edição da Revista do CROSP, destaque para a harmonização oro-
facial, que atrai adesão crescente de especialistas do setor. Nas próximas 
páginas são abordadas as atualizações das normas que regulamentam a 
prática, principalmente em relação às intervenções cirúrgicas e a realização 
de tratamentos estéticos.

Neste número também há espaço dedicado ao entendimento das normas 
para atuação ética de estabelecimentos odontológicos. O apanhado destaca 
as orientações estabelecidas no Código de Ética Odontológica para as(os) 
profissionais com registros de pessoas física e jurídica, estabelecendo os di-
reitos e deveres em cada situação. 

Informação de qualidade também é essencial para promover a segu-
rança dos inscritos. É isso que é destacado na reportagem sobre o manu-
al de biossegurança e desinfecção para profissionais de prótese dentária, 
criado para orientar sobre os riscos de infecções cruzadas em diferentes 
modelos de trabalho.  
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ESTÉTICA

QUEM 
PODE ATUAR 
NA ÁREA

Segundo a Resolução  
CFO 198/2019, será 
considerada(o) especialista  
em harmonização orofacial, 
com direito a inscrição  
e ao registro nos Conselhos 
de Odontologia, a(o) 
cirurgiã(o)-dentista que  
tiver formação na área.  
É importante destacar que 
os cursos precisam oferecer 
carga horária mínima  
de 500 horas, divididas  
da seguinte maneira: 
• Pelo menos 400 horas  

na área de concentração, 
50 horas na área 
conexa e 50 horas para 
disciplinas obrigatórias.

A Comissão de ÉtiCA do Conselho RegionAl 
de odontologiA de são PAulo (CRosP) 
vem instAuRAndo um númeRo signifiCAtivo 
de PRoCessos deCoRRentes dA PRátiCA e dA 
divulgAção de inteRvenções PRoibidAs PelA 
Resolução Cfo 230/2020

A Resolução 
CFO 230/2020 
regulamenta 
a prática de 
procedimentos 
cirúrgicos e 
estabelece quais 
procedimentos 
estéticos estão 
liberados  
e proibidos 
no âmbito 
odontológico

Orofacial
saiba como atuar com segurança

Harmonização

Q uem pretende se especializar em harmonização orofacial deve estudar 
com atenção a Resolução CFO 230/2020. Publicada em agosto deste 
ano pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), ela regulamenta a 

prática de intervenções cirúrgicas, com o intuito de evitar interpretações equi-
vocadas sobre a competência da(o) cirurgiã(o)-dentista na realização de proce-
dimentos estéticos.

Complementar à Resolução CFO 198/2019, que reconheceu a modalidade 
como especialidade odontológica, a normativa atual garante segurança jurídica 
à(ao) cirurgiã(o)-dentista para executar determinados procedimentos de har-
monização orofacial. O texto também apresenta as intervenções cirúrgicas que 
não são permitidas – dessa forma, o documento estabelece os limites para a 
atuação odontológica, com o intuito de proteger pacientes e profissionais.

Atenção à éticA profissionAl
Apesar de serem realizados em um flexível ou abrangente segmento ou nicho 

de atuação das(os) profissionais de Odontologia, nem todos os procedimentos 
de harmonização orofacial constam no conteúdo programático dos cursos de 
graduação e pós da área. Além disso, há carência na literatura científica que 
discuta e corrobore, amplamente, a relação de algumas intervenções com a 
prática odontológica. Decorre, portanto, que nem sempre as(os) cirurgiãs(ões)-
-dentistas detêm o conhecimento 
necessário para a execução segura 
de determinadas cirurgias estéticas. 

A Comissão de Ética do Conse-
lho Regional de Odontologia de São 
Paulo (CROSP) vem instaurando 
um número significativo de proces-
sos decorrentes da prática e da di-
vulgação de intervenções proibidas 
pela Resolução CFO 230/2020.

Dos procedimentos pertinentes à 
harmonização orofacial, a Alectomia - que tem o objetivo de diminuir as asas 
nasais ou laterais do nariz – está no topo das denúncias ao departamento de Fis-
calização do CROSP. Não há nenhuma fundamentação em literatura científica 
que relacione este procedimento às atividades clínicas e cirúrgicas odontológicas. 
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PROCURA PELA 
ESPECIALIDADE É GRANDE

O número de profissionais 
da Odontologia em busca 
do reconhecimento da 
especialização em harmonização 
orofacial é expressivo.  
Já são mais de mil  
processos de registro da 
especialidade encaminhados  
ao CFO, com cirurgiãs(ões)-
dentistas de todo o país 
interessados na habilitação. 

A demanda tem sido tão grande 
que o CFO elaborou um guia  
para dar mais detalhes  
sobre o processo de registro 
e esclarecer as principais 
dúvidas sobre os deferimentos, 
indeferimentos 
e análises.  
O documento pode 
ser acessado pelo 
Qr-Code ao lado.

Portanto, vale ressaltar que a(o) 
profissional da Odontologia deve 
sempre consultar as normativas do 
CFO para ter certeza sobre os pro-
cedimentos que podem ou não ser 
executados, principalmente quando 
se trata de algo novo. 

outrAs precAuções  
Além de seguir à risca todas as 

normas e resoluções do Conse-
lho Federal de Odontologia, a(o) 
cirurgiã(o)-dentista precisa tomar 
outras providências para evitar con-
flitos com os pacientes, denúncias e 
a instauração de processos éticos. 

Toda(o) profissional da Odon-
tologia deve redigir um termo de 
consentimento livre e esclarecido, 
apresentando ao paciente os objeti-
vos, riscos, custos e alternativas do 
tratamento, sob pena de infração 
ética, nos termos do artigo 11, in-
ciso IV, do Código de Ética Odon-
tológica, instituído pela Resolução 
CFO 118/2012. 

Na seção de downloads do site do 
CROSP, é possível encontrar um modelo do documento de consentimento li-
vre. O termo deve ser anexado ao prontuário do paciente, assim como todos os 
exames solicitados, entre outras informações pertinentes ao tratamento. 

As(os) profissionais também devem respeitar os limites entre estética e fun-
cionalidade. O equilíbrio é fundamental, sendo que o princípio básico que deve 
ser seguido dita que os procedimentos estéticos nunca poderão causar prejuízos 
às funcionalidades da face do paciente e sempre devem promover benefício à 
saúde humana. Essa instrução está detalhada nos termos do artigo 43º da Reso-
lução CFO 63/2005 e do artigo 2º da Resolução CFO 198/2019. 

ESTÉTICA

Entre os procedimentos previstos na 
literatura científica passíveis de execução 
e divulgação pelas(os) profissionais da 
Odontologia e/ou instituições, associações 
ou entidades que ministram cursos 
de atualização e/ou especialização em 
harmonização orofacial (HOF), estão:

pode

• Liplifting;
• Bichectomia;
• Lipoplastia facial (física, química ou mecânica);
• Rinomodelação;
• Aplicação de toxina botulínica;
• Aplicação de preenchedores faciais;
• Aplicação de agregados leucoplaquetários autólogos;
• Aplicação de biomateriais indutores percutâneos de colágeno;
• Execução de intradermoterapias;
• Execução de procedimentos biofotônicos e/ou laserterapias.

Estão vedados para execução, no âmbito 
odontológico, os seguintes procedimentos 
de harmonização orofacial:

O que

não podeO que

• Alectomia;
• Blefaroplastia;
• Cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas;
• Otoplastia;
• Rinoplastia; 
• Ritidoplastia ou face lifting.

Estão vedados para publicidade e propaganda  
os procedimentos não odontológicos e alheios  
à formação superior em Odontologia, como:
• Micropgimentação de sobrancelhas e lábios;
• Maquiagem definitiva;
• Design de sobrancelhas;
• Remoção de tatuagens faciais e de pescoço;
• Rejuvenescimento de colo e mãos;
• Tratamento de calvície e outras aplicações capilares.

todA(o) PRofissionAl 
dA odontologiA 
deve RedigiR um teRmo 
de Consentimento 
livRe e esClAReCido, 
APResentAndo Ao 
PACiente os objetivos, 
RisCos, Custos e 
AlteRnAtivAs do 
tRAtAmento, sob 
PenA de infRAção 
ÉtiCA, nos teRmos 
do ARtigo 11, inCiso 
iv, do Código de 
ÉtiCA odontológiCA, 
instituído PelA 
Resolução 
Cfo 118/2012
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Z elar pelas boas práticas na Odontologia e pelo desempenho ético da 
profissão são pilares fundamentais da atuação do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo (CROSP). Por serem fundamentais para o 

cumprimento da missão do CROSP, essas tarefas são desempenhadas por um 
setor dedicado – o de Fiscalização. Ao fiscalizar, a autarquia prioriza o viés edu-
cativo e o estímulo aos princípios éticos no exercício profissional, em prol da 
sociedade e da valorização da Odontologia. 

As visitas realizadas pelas(os) fiscais do CROSP aos estabelecimentos odon-
tológicos visam averiguar a regularidade de todas(os) as(os) envolvidas(os) na 
prestação da assistência odontológica – direta e indiretamente – assim como 

Formado por cirurgiãs(ões)-dentistas que trabalham 
com a finalidade de assegurar que a Odontologia seja 
praticada eticamente, o setor da Fiscalização do CROSP 
atua pela valorização das profissões odontológicas

identificar e buscar sanar eventuais condutas contrárias às normas éticas e às 
leis que regulam as profissões, com o objetivo de dar cuidado e atenção à saúde 
das pessoas e zelar por aqueles que trabalham e desenvolvem a Odontologia em 
conformidade com as diretrizes éticas. 

Diante das dúvidas mais frequentes sobre como funciona a Fiscalização, o 
CROSP reuniu pontos importantes sobre sua atuação, que você confere a seguir.

Qual é a finalidade da 
Fiscalização do CROSP?

É responsável por fiscalizar o 
exercício regular da Odontologia no 
estado de São Paulo, com amparo 
nas leis e normas que regem as pro-
fissões odontológicas. A Fiscaliza-
ção do CROSP é a linha de frente de 
atuação da autarquia, que tem como 
alicerce a propagação dos preceitos 
éticos e a valorização da Odontologia, bem como a finalidade de orientar as(os) 
profissionais, visando coibir a prática de infrações éticas. 

Além de averiguar condutas das(os) profissionais e estabelecimentos odon-
tológicos, a Fiscalização do CROSP exerce atividades, internas e externas, que 
complementam e contribuem para a assertividade dos procedimentos sob res-
ponsabilidade do setor.

Quem é a(o) profissional que realiza as fiscalizações?
As visitas são realizadas por fiscais da autarquia. São cirurgiãs(ões)-dentistas 

concursadas(os), que atuam por todo o estado de São Paulo. As(os) profissio-
nais averiguam diariamente comunicações sobre supostas infrações às diretri-
zes éticas estabelecidas pelo Conselho Federal de Odontologia e eventuais ino-
bservâncias das demais legislações da área odontológica.  

Todas(os) as(os) colaboradoras(es) fiscais possuem adequada identificação do 
CROSP, apresentada nas inspeções 
aos estabelecimentos odontológicos. 

O que é solicitado 
às(aos) profissionais 
durante uma visita?

Em linhas gerais, a Fiscalização 
verifica a regularidade de todas(os) 
as(os) profissionais que compõem a 
equipe odontológica do estabeleci-
mento. É solicitada a apresentação 
dos respectivos documentos de 
identificação pessoal e profissional, 
a fim de confirmar a regularidade 
do registro no CROSP, prazos de 
vencimento de eventuais inscrições 
provisórias, requerimentos de ins-
crições definitivas, secundárias ou 
transferências, assim como a neces-
sidade de atualizações cadastrais.

Atualizar os dados cadastrais pe-
rante o Conselho é fundamental 

A FiscAlizAção do cRosP é A linhA de FRente 
de AtuAção dA AutARquiA, que tem como 
AliceRce A PRoPAgAção dos PReceitos éticos 
e vAloRizAção dA odontologiA, bem como 
A FinAlidAde de oRientAR As(os) PRoFissionAis, 
visAndo coibiR A PRáticA de inFRAções éticAs

Entenda os processos e os procedimentos de

fiscalização
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CROSP 
ORIENTA

O Conselho criou a série 
de vídeos CROSP Orienta 
para auxiliar os inscritos 
no exercício ético da 
profissão. Confira os 
conteúdos disponíveis, 
que abordam temas como 
publicidade odontológica, 
biossegurança e como 
administrar uma clínica. 
www.crosp.org.br/tv

para possibilitar a comunicação do 
CROSP com os inscritos, além de 
atender ao disposto no Código de 
Ética Odontológica, que determina 
esse ato como uma das obrigações 
das(os) profissionais.

O que é observado 
nos estabelecimentos 
odontológicos? 

Uma das funções da fiscalização do 
CROSP é atuar em harmonia com os 
órgãos sanitários. Por isso, em uma vi-
sita feita pelas(os) fiscais, são solicita-
dos e conferidos os documentos de re-
gularidade do estabelecimento junto à 
Prefeitura, à Vigilância Sanitária, ao 
Corpo de Bombeiros, à Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS), 
entre outros órgãos reguladores. 

Caso alguma irregularidade seja 
constatada, cabe ao CROSP comu-
nicar as autoridades competentes, 
visto que a autarquia não possui 
competência legal para autuações nesse sentido, tampouco fechar estabele-
cimentos ou adotar medidas que impossibilitem a continuidade dos serviços 
ofertados de forma irregular, ilícita ou inidônea. 

A Fiscalização também realiza uma observação preliminar das condições re-
lacionadas às normas de biossegurança. Se nessa análise básica do estabeleci-
mento identificar indícios de que a prática odontológica possa oferecer riscos à 
saúde das(os) profissionais e pacientes, o CROSP oficiará às autoridades sanitá-
rias locais competentes, para que adotem medidas necessárias. 

Além disso, a(o) fiscal do CROSP 
pode verificar a existência de pu-
blicidades odontológicas em desa-
cordo com as normas éticas, seja 
in loco, como placas, luminosos, 
banners, materiais impressos, assim 
como outras formas de divulgação, 
inclusive por meio da internet e re-
des sociais da(o) profissional e do 
estabelecimento, fato que ensejará as devidas notificações, com a finalidade de 
dar ciência aos responsáveis e de coibir tais práticas. 

Em alguns casos, a visita da Fiscalização é uma oportunidade para as(os) pro-
fissionais esclarecerem dúvidas e receberem orientações gerais sobre as normas 
éticas da Odontologia.

Quais documentações dos consultórios 
e clínicas são solicitadas?

São passíveis de verificação o contrato social, o certificado de inscrição da clí-
nica e/ou laboratório junto ao CROSP, a licença de funcionamento emitida pela 
Vigilância Sanitária e a documentação relativa ao cadastro para a coleta seletiva 
de resíduos sólidos de saúde.

O que acontece se a Fiscalização identificar 
profissionais atuando irregularmente?

O exercício ilegal da Odontologia ocorre quando pessoas e profissionais não 
habilitadas(os) exercem atribuições que são de competência exclusiva da(o) 
cirurgiã(o)-dentista. São identificados casos envolvendo estudantes de Odonto-
logia, profissionais técnicos ou auxiliares que extrapolam suas competências ou 
mesmo leigas(os) que prestam atendimentos aos pacientes. 

Ao identificar situações dessa na-
tureza, a(o) fiscal acionará a autori-
dade policial local para registro do 
fato, mediante boletim de ocorrência 
e, consequentemente, demais desdo-
bramentos na esfera criminal, uma 
vez que a prática ilegal da Odonto-
logia é crime previsto no Art. 282 do 
Código Penal Brasileiro. 

Além disso, o caso é encaminhado 
para a Comissão de Ética do CROSP, com a finalidade permitir a análise e a ado-
ção de demais medidas disciplinares pertinentes, em face de eventuais profissio-
nais inscritos envolvidos com o acobertamento do exercício ilegal.  

O que acontece se a fiscalização constatar infração ética?
As(os) fiscais emitem uma notificação do CROSP para que a(o) profissional 

adote providências adequadas para a interrupção e regularização da infração 
ética. O documento contém a identificação da(o) profissional e/ou estabeleci-
mento, o enquadramento normativo sobre a conduta desrespeitada e o prazo 
regular para a suspensão e/ou possíveis correções. 

O ato da emissão de uma notificação é realizada pela Fiscalização do CROSP 
durante os procedimentos averiguatórios dos fatos e antecede a instauração de 
um processo ético, portanto, não configura penalidade ou sanção. A penalidade 
é aplicada apenas após o processo disciplinar concluído pela Comissão de Ética.

Em casos de publicidade irregular, se cabível, o CROSP poderá propor o Ter-
mo de Ajustamento de Conduta (TAC), que condiciona a(o) cirurgiã(o)-dentis-
ta a assumir a responsabilidade de interromper a prática antiética e comprovar 
o seu integral cumprimento. Vale ressaltar que o TAC poderá ser celebrado ape-
nas uma única vez no período de cinco anos. No caso da reincidência de infra-
ções éticas relacionadas à publicidade, caracterizando assim o descumprimento 
do Termo celebrado, um processo disciplinar será instaurado. 

Como denunciar formalmente ao CROSP?
Ao identificar práticas e infrações ao Código de Ética ou às legis-

lações das profissões odontológicas, entre em contato com CROSP. 
Para tanto, a autarquia disponibiliza no site um rol de informações 
preliminares e necessárias a serem apresentadas em uma denúncia 
formal à Comissão de Ética. Acesse no Qr-Code acima.  

Como enviar uma denúncia anônima?
As comunicações anônimas sobre infrações éticas podem ser feitas por meio 

dos Correios (Avenida Paulista, 688 - térreo - CEP 01310-909 – São Paulo, SP), 
pessoalmente na sede ou nas seccionais do Conselho ou pelo site via Fale Conosco: 
http://www.crosp.org.br/faleconosco.html.

É fundamental apresentar as informações mínimas e necessárias para a adequada 
identificação da conduta irregular, da(o) profissional envolvido e sua localização. 

em Alguns cAsos, A visitA dA FiscAlizAção 
é umA oPoRtunidAde PARA As(os) PRoFissionAis 
esclAReceRem dúvidAs e RecebeRem oRientAções 
geRAis sobRe As noRmAs éticAs dA odontologiA

o Ato dA emissão de umA notiFicAção é 
ReAlizAdA PelA FiscAlizAção do cRosP duRAnte 
os PRocedimentos AveRiguAtóRios dos FAtos e 
Antecede A instAuRAção de um PRocesso ético, 
PoRtAnto, não conFiguRA PenAlidAde ou sAnção

FISCALIZAÇÃO
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ÉTICA

Cirurgiãs(ões)-dentistas, téCniCos e auxiliares 
em saúde buCal e próteses dentárias que 
atuarem de forma autônoma devem possuir 
registro nos Conselhos regionais de 
odontologia (Cro), emitir reCibos de prestações 
de serviços aos Clientes e podem trabalhar 
em Consultórios partiCulares ou ter vínCulos 
empregatíCios Com uma ou mais empresas

Empresas que exercem a Odontologia têm mais 
deveres em temas que envolvem publicidade e 

propaganda, segundo o Código de Ética Odontológica

N a Odontologia, as(os) profissionais podem atuar de maneira autôno-
ma ou por meio de uma empresa. Para o Código de Ética Odontoló-
gica (CEO), as normas éticas se aplicam de igual maneira, tanto para 

pessoas físicas (profissionais liberais), como para as jurídicas – como clínicas, 
policlínicas, planos de assistência à saúde, convênios de qualquer forma, cre-
denciamento, administradoras, intermediadoras e seguradoras de saúde -, mes-
mo que exerçam a Odontologia de maneira indireta. Porém, na eventualidade 
de alguma infração ética, o registro profissional é levado em consideração ao 
medir a culpabilidade das(os) envolvidas(os). 

Profissional liberal 
e Pessoa jurídica

A(o) cirurgiã(o)-dentista que trabalha 
de forma autônoma é ca racterizada(o) 
como uma(um) pro fissional liberal, 
que, segundo o Estatuto da Confede-
ração Nacional das Profissões Liberais, 
“é legalmente habilitada(o) a prestar 
serviços de natureza técnico-científica 
de cunho profissional com a liberdade 
de execução que lhe é assegurada pelos 
princípios normativos de sua profissão, 
independentemente do vínculo da prestação de serviço”. No caso da Odontologia, 
é a pessoa física que pertence à uma determinada categoria profissional, contando 
com qualificações e certificações específicas e que tem a atuação regulada por ór-
gãos da classe, como os conselhos profissionais. 

Cirurgiãs(ões)-dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal e próteses 
dentárias que atuarem de forma autônoma devem possuir registro nos Conse-
lhos Regionais de Odontologia (CRO), emitir recibos de prestações de servi-

ços aos clientes e podem trabalhar 
em consultórios particulares ou ter 
vínculos empregatícios com uma 
ou mais empresas. 

Já a atuação por meio de uma 
pessoa jurídica ocorre quando a(o) 
cirurgiã(o)-dentista abre uma em-
presa. Lembrando que não é possí-
vel para a(o) cirurgiã(o)-dentista ser 
uma(um) microempreendedora(or) 
individual (MEI), pois o serviço de 
Odontologia não consta mais na rela-
ção de atividades permitidas para ca-
dastro, disponíveis no Portal do Em-
preendedor desde 2018. No entanto, 
é possível se inscrever como Micro-
empresas (ME), Empresária(o) Indi-
vidual (EI), Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada (Eireli) e 
Sociedade Simples.

direitos e deveres
Profissionais da Odontologia, se-

jam liberais ou pessoas jurídicas, 
têm direitos e deveres relacionados 
ao exercício de suas atividades pro-
fissionais. Os principais, que cons-
tam nos artigos 5º ao 9º do Código 
de Ética Odontológica, aplicam-se 
tanto para a categoria autônoma 
quanto para empresas. Entretanto, 
há mais dois deveres - relacionados a 
anúncios, propaganda e publicidade 
–, que são exclusivos da pessoa ju-
rídica. O primeiro diz que, quando especialidades forem divulgadas como um 
dos serviços prestados, é preciso possuir uma(um) profissional regularmente 
inscrita(o) no CRO como especialista entre a equipe. Já o segundo aborda o dever 
da empresa em disponibilizar ao público, nos termos do artigo nº 43 do CEO, a 
relação das(os) profissionais especialistas e suas qualificações, bem como as(os) 
clínicas(os) gerais e as eventuais áreas de atuação.

Outro dever exclusivo de empresas que prestam serviços odontológicos é 
a indicação de uma(um) responsável técnico, que obrigatoriamente deve ser 
cirurgiã(o)-dentista. Além do Código de Ética Odontológica, essa norma é de-
terminada por órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) e os Centros de Vigilância Sanitária.

infração ética: conheça as diferenças em cada caso 
Junto aos deveres adicionais, a separação entre profissionais liberais e empre-

sas que exercem a Odontologia ocorre em casos de infração ética, pois respon-
derão à medida de sua culpabilidade, ou seja, cada pessoa envolvida responderá 
de acordo com sua responsabilidade perante o consultório ou clínica e partici-
pação na infração. 

De acordo com a Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia 

Entenda as diferenças da 
responsabilidade ética das pessoas

jurídica
física

e

de São Paulo (CROSP), tanto a(o) 
profissional liberal como a pessoa 
jurídica respondem solidariamente à 
violação. Isso significa que profissio-
nais prestadores de serviço de uma 
pessoa jurídica que exerça a Odonto-
logia também responderão pela in-
fração ética praticada, ainda que não 
desenvolvam a função de sócia(o) ou 
responsável técnica(o) pela entidade. 
Mas a pena será dada de acordo com 
os limites de suas funções. 

Em casos de infração relacionada 
à publicidade e propaganda come-
tida por uma empresa, além da(o) 
proprietária(o), respondem solida-
riamente a(o) responsável técnica(o) 
e demais profissionais (liberais) que 
tenham participado da infração. 
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mostram ainda alteração na quantidade e qualidade da saliva (hipossalivação) no 
paciente obeso, o que implica em aumento do número de cáries e no desenvolvi-
mento e/ou agravamento da doença periodontal, assim como a alteração da mi-
crobiota oral, podendo ser agravados por uma higiene oral deficiente. 

Para o paciente obeso, um trata-
mento odontológico de rotina, com 
retorno a cada 6 meses, é fundamen-
tal. No entanto, muitas vezes, pela 
dificuldade de locomoção, associada 
à falta de acessibilidade dos consul-
tórios, o indivíduo deixa de procurar 
a(o) cirurgiã(o)-dentista, prejudi-
cando assim sua saúde bucal.

 
Consultórios 
pouCo preparados

Do ponto de vista odontológico, o obeso deve ser considerado um paciente 
complexo sistemicamente, devido à associação da obesidade com outras patolo-
gias secundárias. Para a realização do atendimento odontológico, portanto, são 
necessárias adaptações na estrutura do consultório, em termos de acessibilidade 
e equipamentos, além do entendimento e conhecimento de como abordar cli-
nicamente este paciente. “A escolha do anestésico e dos medicamentos prévios 
e posteriores ao procedimento devem fazer parte deste contexto”, explica Julia-
na Bertoldi Franco, membro das Câmaras Técnicas do CROSP de Odontologia 
Hospitalar e Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, além de 
cirurgiã-dentista no Hospital das Clínicas da FMUSP (Hospital Auxiliar de Suza-
no e Instituto Central). 

Juliana ressalta que, “os consultórios odontológicos não estão preparados para 
o atendimento de pacientes super obesos e super super obesos”. (Veja o box ao 
fim da reportagem). As cadeiras odontológicas suportam no máximo o peso de 
140kg a 150kg, dependendo da mar-
ca. Cabe à(o) profissional checar o 
limite da sua cadeira, assim como 
perguntar peso e altura do pacien-
te durante a anamnese. Há outros 
pontos de atenção que devem ser 
considerados quando se trata de um 
paciente complexo sistemicamente – 
a(o) profissional deve ter, no consul-
tório, aparelhos de aferição de pres-
são arterial, glicosímetro, oxímetro 
de pulso e cilindro de oxigênio. 

É possível atender pacientes obe-
sos e super obesos em consultórios, 
desde que se faça as adaptações es-
truturais necessárias. Para que a as-
sistência seja realizada desta forma, 
é importante que a(o) cirurgiã(o)-
-dentista explique o tipo de adapta-
ção que será feita e o porquê dela. 
O paciente, ao entender o contexto, 
assina um termo de autorização de 
procedimento em duas vias. 

Para o Paciente obeso, um tratamento 
odontológico de rotina, com retorno  
a cada 6 meses, é fundamental. no entanto, 
muitas vezes Pela dificuldade de locomoção 
associada à falta de acessibilidade dos 
consultórios, o indivíduo deixa de Procurar 
a(o) cirurgiã(o)-dentista, com Prejuízo Para  
sua saúde bucal

Im
ag

em
 m

er
am

en
te

 ilu
str

at
iv

a/
Ju

lia
na

 B
er

to
ld

i F
ra

nc
o

A obesidade é considerada doença epidêmica pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e um dos maiores problemas de saúde pública da atu-
alidade – estima-se que em 2025, 2.3 bilhões de pessoas estarão acima 

do peso. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, de 2017, após 
anos de crescimento, a prevalência de obesidade estagnou nas capitais brasileiras 
e a população já demonstra hábitos mais saudáveis. O consumo de refrigerantes 
e bebidas açucaradas, por exemplo, caiu 52,8% entre 2007 e 2017. Ainda assim, 
o mesmo levantamento aponta que mais da metade da população das capitais 
(58,8%) está com sobrepeso e, ainda mais alarmante, quase 1 em cada 5 pessoas 
(18,9%) sofre com obesidade.

Uma série de patologias estão associadas ao excesso de peso – doenças graves 
como diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensão, dislipidemia, arterios-
clerose, apneia, refluxo gastroesofágico e até alguns tipos de câncer. 

Indivíduos obesos estão também mais sujeitos a problemas de saúde bucal, 
com destaque para a cárie dentária e doenças periodontais. Pesquisas recentes 

Seja em consultórios ou em ambiente hospitalar, o atendimento 
a esses pacientes demanda, entre outros pontos, atenção 
redobrada à anamnese e até o cuidado com questões éticas

Tratamento de pacientes obesos 
exige estrutura e equipe

multidisciplinar
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A ANAMNESE DO PACIENTE 
QUE SOFRE DE OBESIDADE 

• A doença principal, com 
tempo de evolução;

• Doenças associadas 
(hipertensão, diabetes, 
cardiopatias, pneumopatias, 
coagulopatias, anemias, 
dislipidemia, entre outras); 

• Procedimentos médicos  
e odontológicos realizados, 
medicamentos em uso 
(corticoide, antiagregantes 
plaquetários ou 
anticoagulantes) e 
previamente utilizados  
(como bifosfonatos)  
e hemorragias prévias;

• Peso e altura, além dos 
achados do exame físico 

extra e intraoral para o 
planejamento do tratamento; 

• Em caso da necessidade 
de procedimentos cruentos, 
devem ser solicitados 
exames laboratoriais 
(hemograma e coagulograma 
completos);

• Para a realização da 
assistência odontológica 
segura, previamente  
ao procedimento, devem  
ser aferidos sinais vitais,  
como pressão arterial  
e glicemia capilar;

• Avaliar a necessidade de  
uso de suporte de oxigênio 
via cateter nasal. 

nutenção das morbidades advindas da 
obesidade), restauração dos elementos 
dentários e reabilitação protética. Vale 
lembrar que, no pós-operatório, é ne-
cessária boa condição dentária para 
que o paciente possa mastigar bem os 
alimentos, facilitando a digestão e ab-
sorção dos nutrientes”, ressalta Juliana.

As queixas bucais podem ser fre-
quentes, principalmente devido à hi-
possalivação ou à falta de dentes, o que 
dificulta a mastigação da nova dieta, 
rica em fibras e proteínas. A conversa 
com as(os) médicas(os) é importante 
para o entendimento do grau de com-
prometimento sistêmico do paciente, 
assim como da necessidade de mo-
nitorização durante o procedimento 
odontológico, ou ainda de suporte ven-
tilatório com oxigênio, nos casos dos 
indivíduos com apneia que apresentam 
desconforto respiratório importante. 

Caso o paciente esteja em ambien-
te hospitalar, a comunicação deve 
ser realizada também com a equipe 
de enfermagem, para a checagem de 
sinais vitais ou administração de al-
gum medicamento prévio ao proce-
dimento. O contato com a(o) nutri-
cionista também é importante para o 
alinhamento do tipo de dieta com a 
condição dentária do paciente. 

Uma entrevista inicial bem detalhada é fundamental para 
todos os pacientes. A conversa com uma pessoa obesa deve 
ser ainda mais detalhada. Assim, pode-se mensurar quais 
adaptações e protocolos deverão ser utilizados para uma 
assistência odontológica segura. A anamnese deve abordar:
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atendimento em Consultório
Caso a(o) cirurgiã(o)-dentista não tenha um consultório com estrutura ade-

quada, não consiga realizar as adaptações necessárias ou não se sinta seguro para 
a realização da assistência, ele pode negar o atendimento, desde que realize o en-
caminhamento do paciente para outra(o) colega ou serviço de Odontologia. Estas 
circunstâncias estão previstas no Código de Ética Odontológica, no capítulo II, 
artigo 50, inciso IV. Em casos de urgência odontológica, em que não for possível 
contatar outra(o) profissional, o atendimento é obrigatório. 

Toda negativa de assistência deve ser pautada pelo respeito e boa comunicação 
com o paciente. O não atendimento por falta de infraestrutura que coloque em 
risco a segurança da pessoa não configura discriminação, e sim bom senso por 
parte da(o) profissional.  “O importante é ressaltar a necessidade de segurança do 
paciente durante o tratamento. A negativa pode ser devido à falta de rampa ou de 
elevador para acesso ao consultório, à falta de adaptação do próprio consultório, 
em que há pouco espaço livre nas salas de atendimento, ou por não haver cilindro 
de oxigênio para o caso de pacientes com apneia grave ou severa”, explica Juliana.

A razão da negativa de atendimento sempre deve ser explicada ao paciente ou 
ao responsável, além de devidamente assinada e registrada em prontuário odon-
tológico. O encaminhamento do paciente deve ser feito por escrito à(ao) outra(o) 
colega, sendo realizado em duas vias - uma via fica anexa ao prontuário e deve ser 
assinado pelo paciente. 

 
o atendimento hospitalar

No ambiente hospitalar, é comum o atendimento ao indivíduo obeso que está 
internado, com o objetivo de melhora da condição clínica e compensação das 
patologias secundárias, assim como a perda de peso (dieta, exercícios e restrição 
hídrica). A condição bucal desses pacientes costuma ser precária, pois na grande 
maioria dos casos passaram anos sem poder ir à(ao) cirurgiã(o)-dentista por falta 
de acessibilidade e dificuldade de locomoção.

No hospital, a(o) cirurgiã(ã)-dentista tem a facilidade de monitorar o paciente, 
realizar suporte de oxigênio nos casos de apneia severa e administrar medica-
mentos endovenosos. Neste momento, a situação clínica (cardíaca, respiratória e 
vascular) é mais instável e, na grande maioria das vezes envolve ou requer o uso 
de anticoagulantes. Dessa forma, a assistência odontológica é mais segura em am-
biente hospitalar, após a realização da anamnese completa e avaliação de exames 
complementares. “Uma das vantagens do cuidado odontológico no hospital é a 
possibilidade de realizar o atendimento à beira do leito, quando o paciente recebe 
a assistência odontológica na cama hospitalar. Para isso, no entanto, deve haver a 
estrutura adequada”, explica Juliana.

 
o papel da(o) Cirurgiã(o)-dentista 
no atendimento multidisCiplinar

O avanço da obesidade e a difusão de novas técnicas fazem com que muitas 
pessoas recorram às cirurgias bariátricas de redução do estômago, para perda de 
peso e tratamento das doenças associadas ao excesso de gordura corporal. Segun-
do a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, foram feitos cerca 
de 93 mil procedimentos no Brasil somente em 2015, considerando os procedi-
mentos realizados pelo SUS e na rede privada.

“Mesmo após a cirurgia bariátrica, a obesidade é associada a inúmeros problemas 
bucais. Por conta disso, o tratamento odontológico de obesos deve ser feito em equi-
pe interdisciplinar (médica(o), enfermeira(o), nutricionista), baseado nas condições 
clínicas do paciente, visando à remoção de focos bucais infecciosos (favorecem a ma-

CONSULTÓRIO 
PREPARADO

1. Adquirir uma cadeira de 
rodas própria para obesos. 
Posicionando-a com as 
costas para uma parede, 
o paciente pode apoiar  
a cabeça na própria 
parede (imagem 1-  
foto cedida por Juliana 
Bertoldi Franco). 

2. Esta mesma cadeira 
de rodas para obesos 
pode ser colocada de 
costas para a cadeira 
odontológica e, com 
o encosto invertido, o 
paciente pode apoiar 
a cabeça (imagem 2- 
foto cedida por Juliana 
Bertoldi Franco). 

3. Para que o atendimento 
se torne possível, 
as mangueiras das 
canetas, seringa tríplice 
e da aspiração devem 
apresentar extensões. 

4. Se houver necessidade 
(imagem 1), para 
indivíduos cardiopatas 
ou com apneia,  
o paciente deve  
ser monitorado  
e receber oxigênio  
via cateter nasal.

Caso o consultório  
tenha espaço disponível  
para adaptações, há 
possibilidades para  
o atendimento a  
pacientes com peso  
superior a 150kg. Confira:
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associado do Instituto de Ciência e Tecnologia da UNESP (ICT-UNESP) e vice-
-presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, Guilherme Saavedra. 

É o que reitera o professor associado da Faculdade de Odontologia da Universi-
dade de São Paulo (FOUSP), Carlos Francci, que explica como algumas ferramen-
tas podem facilitar a rotina ao eliminar demandas das(os) cirurgiãs(ões)-dentistas. 
“Temos o micro motor elétrico, opção ao motor convencional que, em geral, mui-
tos pacientes têm pavor. Controlado por computador, é possível ajustar a velocida-
de para uma remoção de cárie e para um preparo de prótese. Existe a radiografia 
feita com recursos digitais, em que se ganha menor exposição do paciente à radia-
ção, velocidade de procedimento e não polui o meio ambiente. E a anestesia por 
computador, por meio da qual o fluxo do anestésico é controlado por uma central 
e não depende da(o) cirurgiã(o)-dentista, o que reduz a chance de dor.”

Quando o assunto são as próteses e procedimentos estéticos, Francci explica 
que os avanços conferidos pela Odontologia digital podem beneficiar desde mo-
delos mais simples até estruturas completas. “No fluxo digital, podemos produzir 
desde incrustações e restaurações até próteses dentárias totais. Conseguimos fazer 
trabalhos parciais em um dente e reconstruções na boca toda, seja em cima de 
dentes preparados ou em cima de implantes. Do ponto de vista de usabilidade 
é excelente, porque você consegue executar diversos procedimentos”, comenta.  

Segundo Guilherme Saavedra, a principal vantagem das tecnologias é dimi-
nuir as etapas dos processos, o que torna o atendimento mais simples e preciso. 
Por exemplo, na obtenção dos modelos tradicionais com gesso, é mais difícil 
captar os detalhes para a produção da prótese do que por meio do escaneamen-
to digital, além de o processo causar desconforto para muitos pacientes. “Os 
fundamentos biológicos da Odontologia não mudaram, porém conseguimos 
usar ferramentas para simplificar os processos e, com isso, diminuir o número 
de etapas e também a margem de erro”, explica. 

Em geral, os principais recursos tecnológicos disponíveis atualmente são: os scan-
ners, que permitem a captura de informações e delineamento de estruturas anatô-

“No fluxo digital, 
podemos produzir 
desde iNcrustações 
e restaurações até 
próteses deNtárias 
totais. coNseguimos 
fazer trabalhos 
parciais em um deNte 
e recoNstruções 
Na boca toda, seja 
em cima de deNtes 
preparados ou em 
cima de implaNtes”

A gregar a Odontologia digital à rotina de consultórios e clínicas tem se tor-
nado positivo para conferir maior versatilidade, rapidez e precisão aos 
atendimentos. Com a pandemia do novo coronavírus e a consequente 

necessidade de redução no fluxo de agenda, as tecnologias também permitem que 
a(o) cirurgiã(o)-dentista concentre os procedimentos em uma única visita do pa-
ciente, a fim de evitar deslocamentos constantes e a maior exposição à doença. 

O primeiro passo para entender a Odontologia digital é saber que os benefícios 
vão além da área de prótese bucal. Comumente associados ao modelo de software 
CAD/CAM, em que o molde é criado em tempo recorde a partir do escaneamento 
digital da arcada dentária, os recursos tecnológicos na área odontológica são utiliza-
dos em todas as etapas do atendimento. “A tecnologia está presente desde o início e 
em várias fases do tratamento, como na primeira consulta, ao permitir determinar 
o real problema bucal e orientar diagnóstico e prognóstico”, comenta o professor 

Especialistas explicam como recursos agregam à rotina do 
consultório e quais as formas de aquisição disponíveis no mercado; 
ferramentas tecnológicas ajudam em protocolos de biossegurança 
e novos modelos de atendimento durante a pandemia
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otimiza os atendimentos com 
precisão e versatilidade

Odontologia digital
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Mesmo que inseridas de forma terceirizada, as vantagens da Odontologia di-
gital englobam conforto e segurança, maior monitoramento da(o) cirurgiã(o)- 
dentista durante os processos, tempo de exclusividade para cada atendimento 
e imediatismo em encontrar soluções para os pacientes. Segundo Francci, esses 
pontos ajudam a construir um “valor agregado” de custo-benefício às tecnolo-
gias, frente ao investimento financeiro necessário para adquiri-las.  

Novo Normal?
Segundo os especialistas, os novos modelos de atendimento impostos pela pan-

demia da Covid-19 podem ajudar na expansão da Odontologia digital. Isso porque 
as ferramentas tecnológicas facilitam os protocolos de biossegurança, junto à ne-
cessidade de redução do fluxo de agenda, padrões que provavelmente não serão 
abandonados no pós-pandemia. 

“No momento atual, em que existe a necessidade de diminuir o fluxo de pa-
cientes, a Odontologia digital é um contraponto interessante para atender me-

Scanners, softwares e 
impressoras são as principais 
ferramentas utilizadas pela 
Odontologia digital nos 
processos de restaurações.  
Os recursos possibilitam 
que a(o) cirurgiã(o)-dentista 
trabalhe com precisão e 
rapidez, além de permitir 
acompanhar o paciente  
em todas as etapas  
do atendimento.
“Os principais recursos 
no mercado atual são as 
atualizações de softwares e a 
impressão 3D, que possibilitam 
um processo aditivo com 
menor desperdício de matéria-
prima, obtenção de morfologias 
complexas e utilização de 
biomateriais”, comenta o 
professor associado do Instituto 
de Ciência e Tecnologia da 
UNESP (ICT-UNESP) e atual 
vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Odontologia 
Digital, Guilherme Saavedra.

Conheça algumas 
das tendências:
• Softwares de interpretação 

de informações –  a partir 
dos dados gerados, as 
ferramentas orientam 
a(o) professional sobre 
as melhores alternativas 

nos pessoas em uma sessão única, 
ao facilitar a realização de diversos 
procedimentos”, afirma Guilherme 
Saavedra. “Outra vantagem é o es-
caneamento intraoral comparado 
ao molde, pois evita o contato com 
saliva e sangue, além de trazer mais 
segurança para a(o) profissional e 
conforto para o paciente”, completa. 

No entanto, a(o) cirurgiã(o)-dentis-
ta Guilherme Saavedra acredita que a 
expansão pode esbarrar em entraves 
como a alta do dólar e a falta de fomen-
to nacional, o que tornam as ferramen-
tas disponíveis apenas para uma parce-
la restrita de consultórios. “O Brasil é 
fonte de qualificadas(os) profissionais 
e ideias. Com o câmbio desfavorável, 
acredito que a aquisição de novos ma-
teriais será postergada. Seria interes-
sante se tivéssemos como fomentar 
isso, para elevar o nível da nossa pro-
fissão e dar condições melhores para 
as(os) profissionais e para os pacientes 
que receberão o tratamento.”

De acordo com Saavedra, a tec-
nologia agregada à atuação da(o) 
cirurgiã(o)-dentista tem um papel 
fundamental para a resolução de 
problemas e democratização dos 
resultados obtidos. “O fluxo digital 
tem um poder muito interessante 
no planejamento, na integração de 
diversas especialidades, na captura 
e uniformização das informações. E 
tem um fator que possibilita a demo-
cratização dos resultados operacio-
nais e também de custo”, afirma. 

disponíveis. Podem indicar, 
por exemplo, qual o melhor 
material e cor para a prótese.

• Softwares de planos de 
tratamento – após análise 
dos dados fornecidos pela(o) 
cirurgiã(o)-dentista, o recurso 
disponibiliza uma opção 
de reabilitação para cada 
paciente, como selecionar 
morfologias de dentes 
personalizado.

• Softwares de comunicação 
– permitem uma melhor 
dinâmica de comunicação 
com cirurgiãs(ões)-dentistas 
e a(o) técnica(o) de 
laboratório, ao demonstrarem 
os projetos de restauração. 
Também possibilitam a 
visualização do resultado 
final do procedimento.

NOVIDADES EM RESTAURAÇÕES

seguNdo os 
especialistas, 
os Novos modelos 
de ateNdimeNto 
impostos pela 
paNdemia da 
covid-19 podem 
ajudar Na expaNsão 
da odoNtologia 
digital
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micas, garantindo mais confiabilida-
de do que a moldagem convencional; 
os softwares de captura de imagem, 
que possibilitam desenhar a restau-
ração, o planejamento de implantes e 
o alinhamento dental; as impressoras 
(método aditivo) e as fresadoras (mé-
todo subtrativo), responsáveis pela 
obtenção de objetos tridimensionais 
a partir de tecnologias opostas, sendo 
as primeiras por adição de material e 
as segundas por subtração.

modelos de aquisição
 e mão de obra

Se optarem por aderir ao fluxo di-
gital, as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas 
têm à disposição algumas ferramen-
tas para incorporarem aos consul-
tórios. É necessário entender qual 
a real demanda e investir de forma 
correta, para evitar tecnologias que 
não se agreguem às especialidades. 
“A compra deve ser baseada no mo-
delo de negócio da(o) profissional 
e precisa ser muito bem avaliada, 
porque sofre obsolescência e os 
materiais precisam de manutenção 
e atualização”, comenta Guilherme 
Saavedra. Também é importante sa-
lientar que a clínica ou consultório pode terceirizar os serviços ou alugar as fer-
ramentas. Além disso, é preciso ter em mente que a Odontologia digital precisa 
de mão de obra qualificada para o controle das máquinas. 

De maneira geral, as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas encontram três formas 
mais comuns de aderir à Odontologia digital: terceirização, locação e o chair-
side. Na primeira, é possível contratar os serviços de um laboratório que use 
recursos digitais. É o caso de, por exemplo, solicitar tomografia com imagens 
computadorizadas ou um planning center (centro de planejamento cirúrgi-
co). Já na segunda opção, a(o) profissional pode locar os equipamentos para 
utilizá-los na clínica ou no próprio laboratório fornecedor. O modelo chair-
side corresponde à inserção completa do fluxo digital, o que requer conheci-
mento técnico e capacidade para suportar a estrutura na unidade.

No chairside, é imprescindível que a(o) cirurgiã(o)-dentista domine as tecnolo-
gias - por cursos de capacitação, normalmente focados em cada dispositivo - ou 
contrate mão de obra especializada para o controle das ferramentas. “Um am-
biente em que exista a(o) cirurgiã(o)-dentista e a(o) técnica(o) com capacidade 
para trabalhos digitais, como a(o) cadista, é o cenário considerado mais pro-
missor. A(o) cirurgiã(o)-dentista trabalha todo o preparo de boca e o escane-
amento, enquanto a(o) técnica(o) confere o sistema computacional, verifica se 
a imagem está bem capturada e depois faz o desenho e a preparação da peça. 
Logo, é preparada a construção da prótese, que é avaliada na boca do paciente, 
para verificar cor e, assim, a(o) cadista faz a maquiagem para chegar estetica-
mente em algo natural”, explica Carlos Francci.    

se optarem por 
aderir ao fluxo 
digital, as(os) 
cirurgiãs(ões)-
deNtistas têm à 
disposição algumas 
ferrameNtas para 
iNcorporarem 
aos coNsultórios. 
é Necessário 
eNteNder qual 
a real demaNda 
e iNvestir de forma 
correta, para evitar 
tecNologias que 
Não se agreguem 
às especialidades
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VOLUNTARIADO

COMO DOAR

As doações podem ser 
realizadas via conta 
bancária da Associação 
Médica Líbano-Brasileira:
CNPJ: 08.326.792/0001-09
Banco: Santander
Agência: 1199
Conta corrente: 13000982-5

Campanha da Associação Médica Líbano-Brasileira 
enviou três toneladas de materiais hospitalares 
para Beirute, arrasada pelo incidente que destruiu 
metade da capital e deixou mais de 6 mil feridos

A s imagens da explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, trans-
portaram o oftalmologista Robert Nemer para 1976, quando ele e 
sua família precisaram deixar a casa em meio a um ataque durante a 

guerra civil que assolou o país até 1990. Nas mais de quatro décadas seguintes 
ao episódio, Nemer se radicou no Brasil, mas sempre se preocupou em levar o 
legado da terra natal. Atual presidente da Associação Médica Líbano-Brasileira 
(AMLB), é um dos idealizadores da ação humanitária que tem arrecadado do-
ações e suprimentos médicos para ajudar nos rastros deixados pela tragédia. 

“Eu nasci em Beirute. Quando aconteceu o acidente, a cena me levou de vol-
ta ao passado, foi muito comovente. Emocionou todo mundo, mas mais ainda 
quem tem história lá”, relembra Nemer. O médico explica que a iniciativa da 
campanha de arrecadação começou assim que mensagens de solidariedade à 
Beirute foram compartilhadas nas redes sociais. “Eu precisava fazer algo. No 
mesmo dia, convoquei a diretoria (da Associação Médica Líbano-Brasileira) e 
falei que tínhamos de realizar uma ação humanitária de alguma forma.” Atu-
almente, a campanha é realizada em conjunto com outras entidades libanesas 
e árabes, como a Câmara do Comércio Brasil-Líbano, a Câmara do Comércio 
Árabe Brasileira,  Federação das Associações Islâmicas, Instituto Kanoun, Hos-
pital Sírio Libanês, Hospital HCor, entre outras. 

O empenho teve resultado: as doações começaram a se aglomerar no próprio 
consultório de Nemer, acompanhadas por manifestações de profissionais da 
saúde se voluntariando para viajar ao país e atuar na linha de frente. A explosão 
deixou cerca de 190 mortos e mais de 6 mil feridos. Acompanhada pela alta 
recorde nos casos do novo coronavírus, o sistema de saúde de Beirute ficou 
extremamente sobrecarregado. De acordo com a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), mais de 50% das clínicas e centros de saúde foram destruídos pelo 
incidente. Entre eles, quatros dos principais hospitais da cidade 

O presidente da AMLB explica que a prioridade de arrecadação é para medi-
camentos e suprimentos hospitalares. “Entrei em contato com a Embaixada do 
Líbano no Brasil e com hospitais que foram danificados. Nos falaram que não 
precisavam de médicos e que eram necessários insumos hospitalares e medi-
camentos”, afirma. A primeira leva de doações foi enviada ao Líbano em 12 de 
agosto. Somando as doações de todas as associações da comunidade libanesa no 
Brasil, foram arrecadadas seis toneladas, entre antibióticos, analgésicos, cateteres, 

arrecada suprimentos após explosão no Líbano
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Ação As perdAs mAteriAis e econômicAs em Beirute 

são AvAliAdAs em cercA de us$ 8 Bilhões, mAis 
de r$ 42 Bilhões segundo, o BAnco mundiAl. 
roBert nemer explicA que A ideiA é seguir com A 
cAmpAnhA permAnentemente, prevendo esforços 
tAmBém pArA A futurA restAurAção dA cidAde

ReconstRução 
As perdas materiais e econômicas 

em Beirute são avaliadas em cerca 
de US$ 8 bilhões, mais de R$ 42 
bilhões, segundo o Banco Mundial. 
Robert Nemer explica que a ideia é 
seguir com a campanha permanen-
temente, prevendo esforços também 
para a futura restauração da cidade. 
“A nossa campanha não pretende 
ter fim agora, pois o dano é muito grande. Qualquer doação é bem-vinda para 
ajudar, mais uma vez, na reconstrução de Beirute.”

Para o presidente da Associação Médica Líbano-Brasileira, passado e presente se 
mesclam, trazendo a lembrança de quando teve de partir, sem destino, do local em 
que nasceu. “Ao ver a cena da explosão, me transportei de volta para a guerra, para 
quando saímos de casa precisando de carinho, de ajuda, de um abraço”, comenta. 

O médico chegou ao Brasil com a família em 1976, quando tinha 17 anos. “A 
última vez que eu saí de casa foi em um ataque. Nós éramos a última família do 
prédio e não tínhamos como sair, porque foi de repente. Fugimos com a roupa 
do corpo, dentro de um tanque de guerra”, relembra Nemer. A família rodou 
por cidades do país, acreditando que ainda retornaria para casa. “Só voltei 19 
anos depois e nem tive coragem de subir (no apartamento).”

Radicado em São Paulo, ao chegar na cidade, Nemer passou pelo processo 
de revalidação do Ensino Médio e, na sequência, foi aprovado para cursar Me-
dicina na Universidade de São Paulo (USP). Por aqui, conta que aprendeu a 
seguir em frente, mantendo viva a lembrança da terra natal. “É a função de todo 
imigrante, a ponte entre o país em que  nasceu e o país de acolhimento. Eu sou 
muito brasileiro também e, por isso, aprendi a tocar a vida”, diz. 

Sua expectativa sempre foi aumentar o laço entre os países, sobretudo a partir 
da expansão do intercâmbio médico. Porém, não imaginava que o contexto o 
lembraria tanto as razões pelas quais se viu obrigado a deixar o Líbano. “Dentro 
de mim, isso mexe comigo. Se eu pudesse, faria muito mais”, comenta. Agora, 
os esforços são concentrados em reunir ajuda para reconstruir a cidade em que 
nasceu, destruída outras sete vezes ao longo da história, principalmente por 
conflitos e guerras. 

Atendimento 
gRAtuito A RefugiAdos 

Atualmente, a Associação Mé-
dica Líbano-Brasileira desenvolve 
um trabalho fundamental de as-
sistência gratuita à saúde dos refu-
giados. São realizados cerca de 50 
atendimentos em todas as espe-
cialidades, sempre aos sábados, no 
Hospital do Coração. As consultas 
foram realizadas on-line durante a 
pandemia, mas retomadas no for-
mato presencial em setembro. Se-
gundo a AMLB, pessoas de mais 
de 25 nacionalidades são benefi-
ciadas pela ação, sendo a maioria 
vinda da Síria, Venezuela, Haiti, 
Congo, Nigéria, Costa do Marfim, 
Bolívia e Colômbia. 

A Odontologia é uma das espe-
cialidades atendidas, reforçando o 
papel da(o) cirurgiã(o)-dentista 
na inclusão e assistência à saúde 
bucal, fundamental para o bem- 
estar da população. 

ataduras, seringas, máscaras cirúr-
gicas, 300 ventiladores pulmonares 
e alimentos. Outros dois aviões já 
foram enviados à Beirute com medi-
camentos e por volta de 60 toneladas 
de alimentos por via marítima.

A rapidez da iniciativa impressio-
nou a AMLB, que decidiu expandir 
as metas. “A campanha foi compar-
tilhada de uma forma muito rápida, 
se espalhou pelo Brasil inteiro. Nós 
começamos a receber produtos, ma-
teriais hospitalares, pessoas ligavam 
no meu consultório para entregar as 
doações”, conta o presidente da asso-
ciação. A intenção agora é arrecadar 
R$ 300 mil, para ajudar o sistema de 
saúde da cidade, além de enviar uma 
nova leva de materiais por navio.
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S eis dias após completar 47 
anos, em junho, a cirurgiã-
-dentista Denise Abranches 

foi avisada, por uma ligação tele-
fônica, que tinha sido selecionada 
para participar dos testes da vacina 
da Universidade de Oxford contra a 
Covid-19. O que ela não imaginava 
é que seria a primeira voluntária do 
estudo clínico no Brasil e também a 
primeira fora do Reino Unido.

Presidente da Câmara Técnica de 
Odontologia Hospitalar do Conse-
lho Regional de Odontologia de São 
Paulo (CROSP) e coordenadora do 
Departamento de Odontologia do 
Hospital São Paulo, Abranches atua 
no enfrentamento ao novo corona-
vírus. Também é docente da Escola 
Paulista de Medicina da Universida-
de Federal de São Paulo (Unifesp), 
onde leciona na disciplina Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço. 

A cirurgiã-dentista reveza atendi-
mentos entre as seis UTIs do Hospi-
tal São Paulo, emergência e pronto-
-socorro, além de uma área especial 
para o tratamento de pacientes com a 
Covid-19. “É o meu maior desafio, não somente como profissional de saúde, mas 
também em âmbito pessoal. O vírus não pediu licença, ele chegou, arrombou a 
porta e nos colocou em situações muito desafiadoras e comoventes”, conta. 

Voluntária nº 1
Denise não sabe porque foi a primeira selecionada para os testes – entre os 

mais de cinco mil voluntários que participaram até setembro de 2020 –, da va-
cina da Universidade de Oxford, que é produzida junto com o laboratório sueco 
AstraZeneca. No Brasil, os estudos clínicos são realizados em parceria com o 
Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) da Unifesp. 

Todas as quintas-feiras, o Hospital São Paulo realiza uma reunião com a di-

Presidente da Câmara Técnica de Odontologia 
Hospitalar do CROSP, a cirurgiã-dentista 
Denise Abranches está na linha de frente 
do combate à Covid-19

no Brasil

Conheça a primeira voluntária dos testes da

vacina de Oxford
retoria e responsáveis de cada de-
partamento, para analisar a situação 
da Covid-19 na unidade. Em um 
desses encontros, Abranches foi in-
formada sobre a realização dos es-
tudos no Brasil e que as inscrições 
estavam abertas. “Lembro de querer 
sair logo da reunião e queria que 
acabasse logo, porque queria me 
inscrever. Fiquei com medo de não 
conseguir uma vaga”, recorda. 

Uma semana depois, recebeu a 
ligação para ir ao CRIE no dia se-
guinte – era um sábado, 20 de junho. 
“Quando eu cheguei, estavam os 
pesquisadores de Oxford, Unifesp, 
diretores e alguns voluntários. O es-
tudo foi inaugurado nas palavras da 
professora Lily Weckx e em seguida, 
me chamaram: ‘doutora Denise, a se-
nhora é a número 1, pode entrar’. E 
foi assim”, conta. 

Denise recebeu as orientações, leu 
e assinou o termo de consentimento 
para o estudo e realizou exame de 
sorologia. Teve de esperar o resul-
tado por três “intermináveis” dias, 
revela. Na terça-feira seguinte, 23 de 
junho, recebeu nova ligação com o 
aviso de que o resultado tinha dado 
negativo para a presença de anticor-
pos ao novo coronavírus e, assim, foi 
possível tomar a dose do imunizante 
no mesmo dia. Para participar dos 
estudos da vacina e potencialmente 
comprovar a formação de anticorpos 
com as doses aplicadas, era necessá-
rio não ter contraído a doença. 

Os voluntários do estudo são profissionais que atuam na linha de frente da 
pandemia, expostos diariamente ao patógeno. Na primeira fase dos testes, fo-
ram selecionadas pessoas entre 18 e 55 anos. Em agosto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) alterou o protocolo da pesquisa no país e aprovou 
a aplicação de uma dose de reforço da vacina, além de expandir a idade limite 
dos participantes para 69 anos. Os selecionados são assistidos por uma equipe 
médica e devem preencher diariamente um diário eletrônico, em que informam 
a temperatura corporal e se apresentam sintomas como cansaço, falta de ar, dor 
de cabeça, febre e coriza. 

Questionada se teve receio em se voluntariar, Abranches é categórica na ne-
gativa. Para ela, o ato é um momento histórico de esperança e uma forma de 
homenagear as(os) profissionais de saúde que morreram na linha de frente após 
contraírem a Covid-19.  

“No início da pandemia, perdemos colegas de outras profissões que morre-
ram sem a chance de cura, mas que nos ensinaram uma inédita forma de con-

Na primeira fase dos testes, foram selecioNadas 
pessoas eNtre 18 e 55 aNos; em agosto a 
agêNcia NacioNal de VigilâNcia saNitária 
(aNVisa) alterou o protocolo da pesquisa No 
país e aproVou a aplicação de uma dose de 
reforço da VaciNa, além de expaNdir a idade 
limite dos participaNtes para 69 aNos

tágio. Foi a partir desses desafios 
difíceis, nos piores cenários possí-
veis, que aprendemos e nos adequa-
mos. Não tínhamos descritas em li-
teratura naquele momento outras 
formas de contaminação na despa-
ramentação, por exemplo. Por isso, 
ressalto o quanto aprendemos com 
todas(os) essas(es) profissionais que 
deixaram um importante legado 
desta pandemia ”, aponta. 

Caso seja comprovada a eficácia da 
vacina de Oxford, Denise Abranches 
será oficialmente a primeira imuni-
zada contra a Covid-19 no Brasil.
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a dificuldade do 
afastamento da família

Assim que o Hospital São Paulo 
confirmou o primeiro caso da doen-
ça, em março, Abranches decidiu se 
isolar da família para evitar contami-
nações. Ela mora na capital paulista 
e costumava visitar a mãe e dois so-
brinhos no interior do estado sempre 
que possível. Em meses tão intensos 
de trabalho e com carga elevada de 
estresse, a distância dos familiares se 
torna um agravante. “Falar sobre mi-
nha família é andar por caminhos que 
estão muito intrínsecos e sensíveis. 
Acho que ninguém consegue retratar 
tudo isso de maneira muito normal. 
Não dá para ficar indiferente ao que 
vi e não se emocionar”, afirma. 

Para a cirurgiã-dentista, as(os) 
profissionais da linha de frente as-
sumiram um papel testemunhal nas 
mortes de pacientes durante a pan-
demia. “Minhas residentes e eu pre-
senciamos mortes solitárias. Pacien-
tes que já chegavam em estado grave, 
subiam para as UTIs e, assim como 
os familiares, não tiveram um momento de despedida. Nós fomos as testemunhas 
desses momentos e isso mexeu muitíssimo conosco”.

Sobre o momento mais marcante, lembra-se da morte de um paciente em 10 de 
abril, Sexta-feira Santa. Era um médico que, 10 dias antes, havia sido submetido a 
uma biópsia com a cirurgiã-dentista por suspeita de câncer na língua. Após cinco 
dias, deu entrada no hospital com quadro de Covid-19 já muito debilitado. “De-
pois que ele morreu, lembro de sentar com uma das residentes (Morgana) em um 
ambiente de descanso dentro da UTI e ficamos falando sobre o quanto era triste 
toda aquela situação e ficamos emocionadas. Falar disso hoje ainda é difícil”, diz. 

odontologia hospitalar
“Eu acredito que muitas pessoas descobriram a Odontologia Hospitalar por 

causa da pandemia. Nós somos representantes de uma classe tão importante e 
quero mostrar que temos sim a habilidade de cuidar do paciente contaminado, 
seja com qual vírus for. Nós já lidamos com vírus desde a graduação, assim como 
usamos os EPIs (equipamentos de proteção individual)”, afirma Abranches. 

A cirurgiã-dentista teve papel fundamental no intercâmbio de medidas de 
biossegurança para outros hospitais na pandemia. Mesmo antes da chega-
da do novo coronavírus, ela já havia incorporado ao trabalho um modelo de 
suctor de saliva que reduz os riscos de pneumonia bacteriana em pacientes 
entubados e a contaminação das(os) profissionais de saúde. “Temos uma ação 
silenciosa, mas com muita demanda. “Dentro da equipe multiprofissional na 
UTI, em contexto tão grave, o suctor de saliva tem um imenso ganho para o 
paciente, a(o) médica(o), a(o) fisioterapeuta e sobretudo, a corajosa equipe de 
enfermagem da qual tivemos imensa cumplicidade. Agregamos nossa exper-
tise em cuidar da saliva contaminada”. 

um futuro positiVo 
Abranches alerta que o novo 

coronavírus não será extinto de 
uma hora para a outra, mas confia 
que a ciência irá desenvolver vaci-
nas eficazes e seguras. “A ciência 
é soberana, eu a respeito muito. 
Também sou uma pesquisadora e 
acredito que teremos uma imuni-
zação eficaz”, diz. 

Marcada para sempre pelos en-
sinamentos, a árdua rotina na linha 
da frente contra a doença e o afas-
tamento imposto aos familiares, 
acredita que o futuro precisa ser de 
esperança. “Por causa de um vírus, 
o mundo mudou. E eu espero um 
‘novo normal’ com bastante otimis-
mo, porque eu já estou em um am-
biente bem desafiador”, comenta. 

Seu principal desejo é poder reen-
contrar a mãe e o restante da família. 
“Quero poder abraçar a minha mãe, 
trocar sentimento únicos, que não 
são substituíveis, praticar todo o aco-
lhimento do qual fomos privados”. 
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Técnicas
Câmaras
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Câmaras Técnicas

Acupuntura • Analgesia Relativa ou Sedação Consciente 

• Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial • Dentística • Disfunção 

Temporomandibular e Dor Orofacial • Endodontia • Estomatologia 

• Fitoterapia • Hipnose • Homeopatia • Implantodontia • Laserterapia 

• Odontogeriatria • Odontologia Antroposófica • 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 • Teleodontologia

• 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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O novo padrão estético da sociedade contemporânea, devido ao apelo 
imposto pelas mídias sociais, é aquele representado por dentes bran-
cos, bem contornados e corretamente alinhados. Essa tendência leva 

à perda de autoestima em pessoas que possuem dentes escurecidos e desali-
nhados, que interferem na aparência do sorriso.

A busca pela estética é um fator de muita influência sobre o comportamento 
das pessoas e, além disso, sabe-se que a beleza possui uma importância fun-
damental para a natureza humana. Neste contexto, a aceitação social, a popu-
laridade e a carreira profissional do indivíduo são influenciadas por aspectos 
físicos. Portanto, é natural que a Odontologia esteja preparada para atender 
aos anseios estéticos da população, já que o sorriso é considerado um dos ele-
mentos faciais mais importantes e 
desempenha papel fundamental na 
comunicação e relações sociais.

Há quatro técnicas de clareamen-
to dental: o clareamento de consul-
tório, em que a(o) cirurgiã(o)-den-
tista utiliza gel clareador à base de 
peróxido de hidrogênio por um 
tempo aproximado de 45 minutos; 
o clareamento caseiro, no qual a(o) 
profissional molda e confecciona uma placa de clareamento, e nesse modelo 
o paciente realiza a autoaplicação do gel em casa – o tratamento dura aproxi-
madamente 15 dias e o gel é fornecido pela(o) cirurgiã(o)-dentista, de acordo 
com o caso clínico; o clareamento over-the-counter, ou seja, o paciente com-
pra produtos clareadores dentais (geralmente, enxaguantes bucais ou cremes 
dentais) na farmácia e realiza a autoaplicação sem orientação ou supervisão; o 
clareamento do-it-yourself, em que pessoas leigas utilizam produtos naturais 
para clarear os dentes, sem nenhum embasamento científico, o que é extrema-
mente prejudicial. 

O clareamento dental caseiro da modalidade do-it-yourself não deve ser 
feito em hipótese alguma, pois os produtos utilizados podem causar danos à 

Procedimento é recomendado para pacientes 
com pigmentos nos dentes e deve ser realizado 
sob supervisão da(o) cirurgiã(o)-dentista

Benefícios do

clareamento
dental

saúde do paciente e, inclusive, danos aos dentes, como desgaste e manchas. A 
pasta de carvão ativado é um exemplo de produto caseiro que, além de não 
clarear os dentes, apenas remove as manchas superficiais e pode causar des-
gaste excessivo da estrutura dental. A utilização de pó de carvão durante a 
escovação também não promove alteração de cor do esmalte dental. Portan-
to, é fundamental que as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas orientem e alertem seus 
pacientes sobre os riscos e prejuízos para a saúde bucal envolvidos no uso de 
cremes ou pó de carvão. 

Alguns produtos naturais, como limão, morango, casca de banana, óleo 
de coco, entre outros, não possuem efeito clareador e podem causar erosão 
dental. Outros produtos vendidos em sites de compra podem ser prejudi-
ciais, pois não possuem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) sobre sua efetividade.

Causas para apareCimento de manChas
Sabe-se que as alterações de cor ou pigmentação dos dentes são resultado 

da interação física e química entre os tecidos dentários e o agente causador 
da pigmentação.

O escurecimento dental pode ser determinado por fatores de natureza 
intrínseca ou extrínseca. As manchas de natureza intrínseca ocorrem no 
interior dos tecidos dentais, como esmalte e dentina, e são classificadas em 
pré-eruptivas (dentinogênese e amelogênese imperfeita, tetraciclina, fluo-

A buscA pelA estéticA é um fAtor de 
muitA influênciA sobre o comportAmento 
dAs pessoAs e, Além disso, sAbe-se 
que A belezA possui umA importânciA 
fundAmentAl pArA A nAturezA humAnA

sAbe-se que As 
AlterAções de cor 
ou pigmentAção 
dos dentes são 
resultAdo dA 
interAção físicA 
e químicA entre 
os tecidos dentários 
e o Agente cAusAdor 
dA pigmentAção
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rose) ou pós-eruptivas (relaciona-
das à idade, calcificação distrófica, 
iatrogenias, reabsorção interna ou 
externa e traumatismo dental). 

Os pigmentos ou manchas ex-
trínsecas estão relacionados à for-
mação e deposição de substâncias 
pigmentadas na superfície dental, 
que podem penetrar através do 
esmalte e da dentina. Os pacientes 
podem apresentar dentes natural-
mente amarelados, dentes escu-
recidos pela idade devido a uma 
maior deposição de dentina terci-
ária e secundária e devido ao des-
gaste da estrutura de esmalte, em 
que uma camada de esmalte mais 
fina, por ser uma estrutura trans-
lúcida, passará mais cor referente à 
dentina subjacente. 

Também há manchas ocasiona-
das por substâncias presentes no 
cigarro (alcatrão e nicotina), alguns 
materiais odontológicos (eugenol, 
ligas metálicas, entre outros), colu-
tórios como a clorexidina e ainda o 
acúmulo de biofilme bacteriano.

Uma dieta rica em corantes tam-
bém provoca manchas, principal-
mente provenientes de alimentos 
como chá-preto ou chá-mate, café, 
açaí, beterraba, açafrão, curry, vi-
nho tinto, molho shoyu, catchup, 
mostarda, suco de uva, chocola-
te quente, refrigerantes à base de 
cola, chicletes e balas com pigmen-
tos intensos. 

Chá e café, além do pigmento, têm o fator alta temperatura, que aumenta 
a capacidade do corante de penetrar na estrutura dental, pois ela é dilatada e 
contraída com o desafio térmico e o espaço interprismático do esmalte, o que 
favorece a infiltração de pigmentos.

É evidente que o manchamento extrínseco depende da higienização rea-
lizada pelo paciente após o consumo das substâncias citadas, além de estar 
relacionado aos diferentes tipos de corantes, tempo de exposição e temperatu-
ra dos agentes, bem como ao nível de acidez de alguns alimentos, como café, 
refrigerantes e vinho tinto. Isso contribui para a desmineralização do esmalte 
dentário, deixando a superfície porosa e mais suscetível a manchas.

Alguns casos de manchas intrínsecas podem ser minimizados com o uso de 
clareamento dental, como nos casos leves de fluorose ou hipoplasia de esmal-

A susceptibilidAde 
do esmAlte Ao 
mAnchAmento 
pode não estAr 
relAcionAdA ApenAs 
à rugosidAde dA 
superfície, mAs, 
à composição do 
esmAlte, tAxA de 
Absorção de águA, 
AlterAções dA 
permeAbilidAde e 
irregulAridAdes nA 
superfície Após o 
clAreAmento dentAl

te. No entanto, as outras manchas intrínsecas não são removidas apenas com 
clareamento, necessitando de outra abordagem técnica, como microabrasão, 
restaurações de resina composta, facetas de porcelana ou até mesmo trata-
mento endodôntico. As manchas extrínsecas, geralmente, podem ser removi-
das com profilaxia profissional e clareamento.

A susceptibilidade do esmalte ao manchamento pode não estar relacionada 
apenas à rugosidade da superfície, mas, à composição do esmalte, taxa de ab-
sorção de água, alterações da permeabilidade e irregularidades na superfície 
após o clareamento dental.

Essencialmente, o processo de escurecimento dentário ocorre devido à for-
mação de compostos de cadeia longa de moléculas de carbono, que são estru-
turas quimicamente estáveis. Os pigmentos, presentes no esmalte e dentina, 
são conhecidos como cromóforos e apresentam cadeias moleculares longas 
e complexas, que proporcionam maior absorção de luz e, consequentemente, 
conferem um aspecto visual de dentes mais escurecidos.

A necessidade de uma melhoria na coloração dental leva os pacientes à 
procura de uma(um) profissional da Odontologia para a realização de proce-
dimentos preventivos e melhorias estéticas. Vale ressaltar que o clareamento 
dental é um dos tratamentos mais procurados nas clínicas odontológicas. 

proCedimento odontológiCo 
O processo básico de clareamento envolve a oxidação, em que essas ca-

deias são quebradas e convertidas em estruturas menores, como o dióxido 
de carbono, cromaticamente mais claras. As substâncias mais utilizadas para 
o clareamento dental são o peróxido de hidrogênio, com concentrações que, 
normalmente, variam de 3 a 40% e o peróxido de carbamida, entre 10 a 37%.

O clareamento dental consiste em um processo conservador e minima-
mente invasivo, que permite aos pacientes obterem dentes mais claros sem 
a necessidade de abordagem restauradora ou protética. O tratamento possui 
basicamente duas modalidades: ambulatorial e domiciliar supervisionada. 
Ambas são de fácil execução e trazem excelentes resultados, porém apresen-
tam características específicas que influenciam na indicação, conforme o caso. 

Durante décadas, a recomendação de cirurgiãs(ões)-dentistas para pacien-
tes era a necessidade de evitar bebidas e comidas com corantes durante o tra-
tamento. Contudo, estudos apresentaram que essa recomendação não é tão 
relevante e que evitar bebidas ou alimentos corados durante o tratamento não 
irá interferir no resultado final. 

Deve-se orientar os pacientes a tomar cuidado com certas substâncias que 
são ditas como clareadoras dentais, mas sobre as quais não há nenhuma com-
provação científica no que se refere à eficácia e segurança. 

Antes de fazer clareamento dental, a orientação de uma(um) cirurgiã(o)-
-dentista é fundamental para o sucesso do tratamento clareador. A primeira 
consulta será voltada para a anamnese, análise e diagnóstico do fator etiológi-
co da alteração cromática e aprofundamento na queixa principal do paciente. 

Para obtenção dos dados e realização do procedimento, vale ressaltar a 
importância de uma investigação aprofundada, documentação fotográfica 
e tomada de cores. É necessário que a(o) cirurgiã(o)-dentista esteja sempre 
atualizada(o) e domine os diferentes produtos clareadores, as técnicas e seus 
efeitos sobre a estrutura e os tecidos dentais. 

umA dietA ricA em corAntes tAmbém provocA 
mAnchAs, principAlmente provenientes de 
Alimentos como chá-preto ou chá-mAte, 
cAfé, AçAí, beterrAbA, AçAfrão, curry, vinho 
tinto, molho shoyu, cAtchup, mostArdA, suco 
de uvA, chocolAte quente, refrigerAntes 
à bAse de colA, chicletes e bAlAs com 
pigmentos intensos
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A procura por tratamento e prevenção de doenças por meio da ho-
meopatia é crescente no Brasil. Além das especialidades médicas, 
o método terapêutico também é utilizado na Odontologia. A(o) 

cirurgiã(o)-dentista especializada(o) nesta área apresenta como diferencial 
uma análise integrativa e individualizada do paciente, em que a boca faz parte 
de um todo. Dessa forma, considera-se além do físico, aspectos emocionais e 
psicológicos, para o planejamento do tratamento. 

Segundo o decálogo de orientações publicado pela American Dental As-
sociation (ADA) – dentro de uma visão homeopática aplicada à Odontologia 
– a especialidade também pode ajudar os pacientes que apresentam medo ou 
quadro típico de pânico diante da necessidade de tratamento odontológico. 
Há resultados comprovados nesse sentido, popularizando ainda mais a aplica-
ção deste método terapêutico. 

Na homeopatia, além dos exames feitos a partir da anamnese, a(o) profis-
sional realiza uma investigação minuciosa da saúde do paciente, considerando 
todas as suas queixas. Dessa forma, é possível identificar em que situações ele 
difere dos outros, mesmo apresentando caso clínico semelhante. 

Vale frisar que este é o grande diferencial entre as terapêuticas, pois enquan-
to algumas generalizam todos os casos e os classificam em grandes categorias, 
a homeopatia individualiza, proporcionando um atendimento ainda mais 
preciso e personalizado.

a esCuta profissional
Para o homeopata, o mais importante é o interrogatório feito ao paciente.  

Por isso Hahnemann, no livro Organon da Arte de Curar (Livro de Filosofia 
e Doutrina Homeopática), dedicou 37 parágrafos a este tema. A sequência 
de perguntas deve ser metodológica, evitando questões que permitam ape-
nas respostas de sim ou não ou que apresentem alternativas. O ideal é deixar 
o paciente se expressar livremente. 

Utilizando linguagem simples, a recomendação é de que a(o) profissional 
fale o menos possível. Mas é comum que os pacientes questionem sobre as 
perguntas, pois aqueles que ainda estão conhecendo a homeopatia desconhe-
cem essa prática de interrogatório, em especial entre cirurgiãs(ões)-dentistas.

A(o) profissional da Odontologia deve realizar 
uma verdadeira investigação sobre a saúde 
do paciente; os problemas bucais podem estar 
associados a outros fatores físicos e emocionais

Ao ouvir questionamentos como: “Certas pessoas sofrem quando suas coi-
sas não estão meticulosamente em ordem. E você?” ou “Como você suporta 
a espera?”, os pacientes podem desconfiar ou sentir desconforto. Afinal, não 
seria comum a(o) profissional da Odontologia ter tanto interesse sobre a vida 
em família, no trabalho, questões comportamentais e caráter.

As perguntas feitas pelo homeopata podem 
ser classificadas da seguinte forma:

 
Para conhecer a sua personalidade
Perguntas que forneçam como respostas a maneira como o paciente 

reage às suas emoções, alegrias, ciúmes, medos, tristezas, preocupações, 
humor e contrariedades.

Para avaliar sintomas gerais:
Reações a todas as influências externas: calor, frio, movimento, correntes de 

ar, entre outros. 

Para avaliar sintomas locais: 
Importantíssimos por serem manifestações, formas e sensações peculiares 

do sentir de cada um.
Se as respostas obtidas forem satisfatórias, no sentido de caracterizar o in-

divíduo, a(o) homeopata segue para a repertorização, ou seja, procurar no re-
pertório os medicamentos que estão de acordo com os sintomas. 

Vale explicar que repertório é um índice que agrupa sintomas e os medica-
mentos associados. Quando várias das manifestações estão relacionadas ao 
mesmo remédio, provavelmente este será o mais adequado para o tratamento.

 

Homeopatia
trata o paciente integralmente

se As respostAs 
obtidAs forem 
sAtisfAtóriAs, 
no sentido de 
cArActerizAr 
o indivíduo, 
A(o) homeopAtA 
segue pArA A 
repertorizAção, 
ou sejA, procurAr 
no repertório os 
medicAmentos que 
estão de Acordo 
com os sintomAs
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Uma visão holística
Entre as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas, a prática que mais encontramos é o 

organicismo. Neste contexto, o profissional usa medicamentos com indicação 
específica para tratar essa ou aquela patologia. Na homeopatia, em vez disso 
a proposta é ultrapassar esse limite, propiciando uma melhora geral e muitas 
vezes mais profunda. Isso porque resolver os sintomas apresentados naque-
le momento pode ser apenas uma conduta paliativa. É por esse motivo que 
comumente dizemos: “A homeopatia não trata a doença, mas sim o doente”.

No método homeopata, duas pessoas podem apresentar o mesmo distúr-
bio, mas utilizar medicamentos diferentes, uma vez que outros fatores indivi-
duais também são levados em consideração na prescrição. Cada um apresenta 
sensibilidade própria, o que chamamos de idiossincrasia: “a maneira de ver, 
sentir e reagir, própria de cada um”.

Confira a seguir um exercício de como é possível modalizar os sintomas 
dos pacientes diante do medo de ir ao consultório, dentro de uma aborda-
gem homeopática:

1. Quando o paciente expressa os seus temores e angústias, a recomenda-
ção é compreender os níveis de: Ansiedade - como ela se manifesta, em 

quais períodos do dia, se decorre de transtornos por antecipação ao atendi-
mento, de dor, de medo de ruído, de preocupação acerca de sua saúde, se está 
acompanhada de uma expressão facial ansiosa com transpiração na face; An-
gústia - se vem acompanhada de choro com lamentos e gemidos, com tremo-
res e também se ocorre em determinados períodos do dia; Pavor - perceber 
sua apreensão e temor com relação à consulta com a(o) cirurgiã(o)-dentista, a 
dores, a ser tocado, machucado, a operações, a objetos pontiagudos, ao contá-
gio por doenças, à possibilidade de que algo vá acontecer.

2. Procure não marcar con-
sultas nos períodos em 

que o paciente esteja estressado 
e, preferencialmente, agende-as 
pela manhã. Para tanto, é impor-
tante considerar o seu cansaço 
por conta do trabalho, estudos 
e até mesmo o humor. Ao tomar 
essas precauções ele será mais 
colaborativo com o tratamento.

3. O paciente poderá visitar 
a(o) cirurgiã(o)-dentista acompanhado de um parente ou de um amigo, 

para se sentir mais confiante e amparado. Essa conduta pode indicar o seu 
desejo de companhia e medo de ficar sozinho.

4. Tente identificar a origem de seu medo e de seus receios; se é trauma de 
infância, pavor de barulho. Por meio desses sintomas, investigue ainda 

possíveis situações de transtornos por choque, pela hipersensibilidade a ruí-
dos agudos (alta rotação) e por medo.

5. Procure usar roupas mais 
con    fortáveis, evitando a utili-

zação de blusas justas no pescoço 
e colarinhos apertados, o que in-
duziria a melhora do paciente ao 
afrouxar as roupas. 

6. Se possível faça consultas 
de curta duração e observe 

se há impaciência do paciente, se 
ela ocorre em determinados pe-
ríodos do dia, se é por motivo de 
dor, de ficar muito tempo sentado. 
Agitação e outras situações que se 
diferenciam das demais também 
devem ser analisadas.

7. Peça ao paciente para ficar 
calmo. Imaginar uma cena ou 

paisagem bastante agradável tam-
bém ajuda, assim como lembrar de 
situações alegres, que ocorreram 
ou devem ocorrer. Se ele relatar o 
que imaginou, identifique em que 
momento da história apresentou 
melhora ou deixou de se queixar.

8. Peça para ele respirar de for-
ma profunda e compassada-

mente, contando suas respirações. 
Com a prática, ele terá uma sensação de melhora da sintomatologia, que pode 
ser comum e agravada em locais fechados.

9. O medo do desconhecido aumenta a tensão emocional. Procure discutir 
e conversar com o paciente, para verificar sua apreensão diante de coisas 

novas, de sofrer, da desconfiança em relação a um ato operatório a que será 
submetido. Assim, a(o) profissional entenderá se há necessidade de mais escla-
recimentos e orientações. 

10. Quando terminar a consulta, diga ao paciente que ele deverá se sentir 
orgulhoso de si mesmo por superar a sua crise e colaborar com a(o) 

profissional, esquecendo males e dores. 

Toda esta avaliação sintomática tem o objetivo maior de compreender as 
diferentes maneiras como cada paciente adoece, tornando-o único e especial. 
Assim, será possível oferecer o melhor da técnica homeopata e, na necessidade 
de uma prescrição, eleger o medicamento mais indicado. 

A(o) profissional que pratica a Homeopatia tem a oportunidade de realizar um 
exercício de relação paciente-profissional diferenciado e com ótimos resultados. 

procure não mArcAr consultAs nos períodos 
em que o pAciente estejA estressAdo e, 
preferenciAlmente, Agende-As pelA mAnhã. 
pArA tAnto é importAnte considerAr o seu 
cAnsAço por contA do trAbAlho, estudos 
e Até mesmo o humor. Ao tomAr essAs 
precAuções ele será mAis colAborAtivo 
com o trAtAmento
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IMPLANTODONTIA

contato: implantodontia@crosp.org.br

Terapia de

Conhecimento atualizado de novos procedimentos 
facilita a avaliação de tratamentos possíveis

Extração Parcial

A Terapia de Extração Parcial é uma possibilidade cirúrgica em que 
parte da porção radicular não é extraída. Esse fragmento é man-
tido dentro do alvéolo para impedir a perda do ligamento perio-

dontal e, assim, manter a vascularização da crista óssea e tecidos gengivais 
circundantes, com o objetivo de manter o volume e contorno estético do 
rebordo. A técnica possibilita a instalação imediata ou tardia de implantes, 
promovendo ganho estético para o paciente.

Após a extração, o osso alveolar passa por um processo de remodelação, que 
provoca colapso e leva a alterações nas margens gengivais (tecido gengival cir-
cundante) e alterações nas propor-
ções da coroa protética. Além disso, 
o osso alveolar é mantido a partir 
do ligamento periodontal.

Com a extração, a cortical óssea 
vestibular muitas vezes se torna a lâ-
mina dura do ligamento periodon-
tal. Conhecida como osso fascicula-
do, ela tende a ser a mais afetada pela 
reabsorção fisiológica e ocorre perda 

CONFIRA MAIS DETALHES 
SOBRE O ARTIGO 
DA CÂMARA TÉCNICA 
DE IMPLANTODONTIA 
NO QR-CODE ABAIXO.

Após A extrAção, o osso AlveolAr pAssA por 
um processo de remodelAção, que provocA 
colApso e levA A AlterAções nAs mArgens 
gengivAis (tecido gengivAl circundAnte) 
e AlterAções nAs proporções dA coroA 
protéticA. Além disso, o osso AlveolAr 
é mAntido AtrAvés do ligAmento periodontAl

de volume relacionada ao proces-
so de remodelação. Essa região é o 
grande desafio das(os) implanto-
dontistas e reabilitadores – dessa 
forma, a técnica favorece a reabilita-
ção com contorno estético e perfil de 
emergência natural. Também é pos-
sível associá-la à regeneração óssea 
guiada. Existem três possibilidades 
de trabalharmos a técnica:

1. soCket shield 
Preservação da porção radicu-

lar vestibular, com a intenção de 
manter o fragmento da cortical 
vestibular com imediata instala-
ção de implante.

2. pontiC shield 
Manutenção de fragmento ves-

tibular, com o preenchimento do 
espaço alveolar e a utilização de bio-
materiais, para servir de pôntico ou 
para a instalação tardia de implantes 

3. root submergenCe
Mantém a raiz do elemento, 

desgastando ou cortando a coroa 
para preservar as papilas, rebor-
do e tecido gengival para receber 
um pôntico.

indiCações da téCniCa
Artigos que descrevem a técnica 

de extração parcial começaram a 
ser publicados a partir de 2010. O 
objetivo da técnica é a manutenção 
do volume correspondente à tábua 
óssea vestibular e tecido gengival, 
por meio da remoção parcial do elemento dental, preparo de um fragmento 
aderido ao ligamento periodontal e seguido de instalação imediata ou tardia 
de implantes. Não existe, no entanto, consenso a respeito da espessura de frag-
mento que deverá permanecer no alvéolo. 

É fundamental a presença de espaço entre o fragmento de raiz e implante 
– ele poderá ou não ser preenchido com biomaterial. O fragmento radicular 
deve ser preparado no mesmo nível da crista óssea e acrescido de bisel interno. 

O objetivo de compartilhar o conteúdo com os leitores é que, em casos 
como demonstrados nas imagens acima, seja possível avaliar outra possibi-
lidade além da iatrogenia. 

Imagem inicial
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contato: odontologiaesporte@crosp.org.br 

O segmento esportivo tem crescido em todo o Brasil e o número de 
atletas, em geral, apresentou um aumento significativo nos últimos 
anos. Para alcançar o bom desempenho desejado por esportistas, 

sejam profissionais ou amadores, são fundamentais os processos de treina-
mento, recuperação e reparação, assim como uma boa saúde geral. Os exercí-
cios físicos, inclusive, contribuem para uma vida saudável e ajudam a promo-
ver equilíbrio biopsicossocial. 

O esporte é ferramenta para prevenção de muitas doenças crônicas, como 
diabetes, acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão arterial, dislipidemias 
e transtornos emocionais, como depressão e ansiedade. As transformações 
corporais e metabólicas que são promovidas pelo esporte são muito positivas 
e os resultados favorecem os praticantes. Além disso, as interações sociais pro-
movidas pelo esporte também são consideradas vantajosas. 

A ciênciA AgregAdA Aos dispositivos 
intrAorAis permite A práticA esportivA 
livre do estresse, possível cAusAdor de 
microlesões que se repetem em esportistAs 
Assíduos durAnte os treinos 
nA suA modAlidAde

As metas e objetivos definidos por cada atleta são baseados em orienta-
ções das(dos) mais variadas(os) profissionais, que compõem uma equipe 
multidisciplinar. A vitória alcançada pelo atleta, em alguns casos, pode não 
ser a medalha de primeiro colocado, mas sim finalizar uma prova em deter-
minado tempo programado por ele e seu treinador, com boas condições de 
saúde, monitorado por suas(seus) cardiologista e ortopedista, auxiliado por 
orientações nutricionais e motivado por colegas da modalidade. 

Somada(o) ao grupo de profissionais multidisciplinares do esporte, a(o) 
cirurgiã(o)-dentista pode auxiliar o atleta apresentando um mapa bem delinea-
do das condições bucais que podem interferir no desempenho esportivo. Essas 
condições incluem processos inflamatórios, infecciosos e de desequilíbrio oclu-
sal, que acarretam em parafunções posturais, lesões músculo-esqueléticas e ca-
sos mais severos, como limitações respiratórias. Vale lembrar que a Odontologia 
do Esporte vai muito além do uso de dispositivos intraorais para proteção – ela 
atua na devida confecção e manutenção dos dispositivos individualizados, que 
auxiliam muito nas condições posturais, respiratórias e de equilíbrio. 

A ciência agregada aos disposi-
tivos intraorais permite a prática 
esportiva livre do estresse, possível 
causador de microlesões que se 
repetem em esportistas assíduos 
durante os treinos na sua modali-
dade. As condições de fadiga são 
melhoradas pelo aumento do es-
paço aéreo intraoral e a proteção 
dental, articular, de tecidos moles 
e de concussões cerebrais, por 
meio de neutralização das forças 
em onda que podem comprometer o órgão.

Esses benefícios permitem que o atleta, fração a fração, aumente seu rendi-
mento a cada treino. A cavidade oral fornece um ambiente para avaliação do 
rendimento esportivo por meio de biomarcadores contidos na saliva, proteí-
nas comumente encontradas no plasma sanguíneo captadas livres de estresse, 
de fácil análise e descarte. Esse novo veículo pode, ainda, ser um sinalizador 
de desequilíbrio imunológico pelo atleta, a exemplo a queda de IgA em ativi-
dades aeróbias de longa duração, que indica se o profissional terá riscos para 
infecções do trato aéreo superior. 

Outro componente de auxílio na saliva é o de uso para estudos genético de 
reconhecimento de fibras musculares e suas respostas, resistência alimentar, 
aproveitamento das concentrações de oxigênio, entre outros processos me-
tabólicos que, se devidamente reconhecidos e conscientemente orientados, 
podem auxiliar nos processos de treinamento e delineamento, com foco no 
ganho de rendimento e na prevenção de lesões. 

A saliva tem sido vista, recentemente, como um potencial meio para análises 
do controle de dopping, pois a coleta de urina e sangue promove constrangi-
mento e estresse, além de ser de difícil transporte, armazenamento e descarte. Já 
a saliva se mantém estável em local refrigerado por até 72 horas. 

Cabe à comunidade odontológica ficar atenta aos inúmeros recursos da 
Odontologia do Esporte – um mercado tão crescente merece nossa atenção. 

Acompanhamento odontológico e saúde bucal trazem 
benefícios para o desempenho dos atletas

com um mercado crescente
Em sintonia
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ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

contato: pacientesespeciais@crosp.org.br

H á alguns ditos populares sobre gestantes que, reproduzidos pela 
sociedade e até por profissionais da saúde, como médicas(os) obs-
tetras, tornam-se nocivos para a saúde da mulher e do bebê em for-

mação. Esses falsos conceitos envolvem desde a ideia de que é comum ter dor 
de dente ou sangramento de gengiva durante a gravidez, até o receio de que a 
consulta à(ao) cirurgiã(o)-dentista seja perigosa.

É fundamental desmistificar esses pontos, para que a gestante possa ter acesso 
ao devido tratamento odontológico, que traz benefícios importantes à saúde e 
melhor qualidade de vida durante a gestação. Nesta fase da vida da mulher, é 
importante criar um vínculo entre a paciente e a(o) profissional, com o intuito 
de promover melhor aceitação e segurança do tratamento odontológico.

Observação da boca das gestantes
Por conta do aumento dos hormônios femininos (estrógeno e progestero-

na), é comum a exacerbação de diversos processos inflamatórios. Por mais 
que a futura mãe tenha um bom controle do biofilme dentário, poucas quan-
tidades dessa massa podem levar 
ao aparecimento e manutenção da 
gengivite – a gengiva fica inchada, 
avermelhada, dolorida e sangran-
do. Essa situação pode dificultar 
a higienização bucal, mantendo e 
piorando a inflamação. 

Dessa forma, é essencial a visita 
de rotina à(ao) cirurgiã(o)-dentis-
ta ao longo do período de gesta-
ção, para, entre outros pontos, fazer limpeza profissional, o que ajuda a con-
trolar o biofilme dentário e se orientar sobre como realizar a higiene oral da 
maneira correta. Devido à redução do fluxo salivar, pode ocorrer aumento 
do número de cáries. Também contribuem para o problema o maior consu-
mo de carboidrato, frequência alta de alimentação e higiene oral deficiente. 

Episódios de vômito e náusea na gestação
O sabor do creme dental pode ser suficiente para provocar ânsia de vômito, 

por isso a paciente deve fazer uso daquele que mais agrade seu paladar. A esco-
vação deve ser cuidadosa, principalmente no momento de limpar a língua.

Caso a mulher tenha dificuldade de realizar a escovação por conta de náusea 
e vômito, é necessário procurar a(o) cirurgiã(o)-dentista para a orientação sobre 
outras técnicas de controle do biofilme, como o uso de bochechos com solução 
antisséptica. Após o vômito, é importante que a gestante faça bochecho com 
água bicabornatada a 3% e respeite o tempo mínimo de 30 minutos antes de 
escovar novamente os dentes. 

Apontamentos clínicos sobre saúde bucal e gestação
A presença de focos de infecção oral – como gengivite, dentes amolecidos, den-

tes destruídos e dor de dente – é o verdadeiro problema a ser combatido na visita 
à(ao) cirurgiã(o)-dentista. Saúde oral precária está relacionada com parto prema-
turo e baixo peso ao nascimento, assim como a desregulação de outras doenças 
que surgem durante a gestação, como a diabetes. Dor de dente pode ocasionar 
contração uterina e, assim, elevar a pressão arterial e os riscos de parto prematuro. 

Gestante pode ser submetida  
a tratamento odontológico? 

A resposta é sim, desde que a(o) cirurgiã(o)-dentista saiba como proce-
der. Urgências odontológicas que são caracterizadas por quadros de dor de 
dente, sangramento ou presença de pus devem ser resolvidas independen-
temente do tempo de gestação. Outros procedimentos, como restaurações, 
extrações e tratamento de canal devem ser realizados no segundo e terceiro 
trimestres de gestação. 

Gestante pode fazer raio-X? 
Sim, tanto o raio-X periapical (feito no consultório odontológico) quan-

to o panorâmico, desde que com indicação clínica. Deve ser explicado à 

É importante esclarecer falsas informações que circulam 
sobre os procedimentos com pacientes grávidas

por mAis que A futurA mãe tenhA um bom 
controle do biofilme dentário, poucAs quAntidAdes 
dessA mAssA podem levAr Ao ApArecimento 
e mAnutenção dA gengivite – A gengivA ficA 
inchAdA, AvermelhAdA, doloridA e sAngrAndo

 – tire suas dúvidas

Atendimento odontológico a

gestantes

CONCLUSÃO: A IMPORTÂNCIA DO 
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 
DURANTE A GESTAÇÃO 

A visita à(ao) cirurgiã(o)-dentista é essencial durante o período 
pré-natal para todas as gestantes, pois neste momento ocorrem 
alterações bucais que podem ser prevenidas ou tratadas. 
Também há possibilidade de infecção e dor de dente, que podem 
ocasionar danos graves à saúde. O tratamento odontológico 
– com orientação de dieta e de higiene oral – é fundamental 
para o desenvolvimento saudável do bebê. Além disso, também 
é primordial para a saúde oral e geral da futura mamãe, que, 
com acompanhamento odontológico, poderá desfrutar de uma 
gestação muito mais tranquila.

gestante o motivo da realização 
do exame, reforçando que sua 
realização não ocasiona danos ao 
bebê em formação, e que sempre 
devem ser utilizados colar cervical 
e avental de chumbo. 

Gestante pode ser 
anestesiada? 

Sim, quando necessário toda 
gestante deve ser anestesiada para 
que o procedimento odontológico 
seja realizado com segurança. A 
literatura científica evidencia a se-
gurança da realização da anestesia 
odontológica com o uso de lidoca-
ína com adrenalina. Vale ressaltar 
que a anestesia sempre deve ser 
executada de forma lenta e gradual. 

Gestante pode  
ser medicada? 

Sim, desde que haja indicação clíni-
ca para isso. Antibióticos e analgésicos 
podem ser utilizados, mas em geral 
antiinflamatórios não devem ser pres-
critos, salvo em algumas situações. 
O controle de sangramento e edema 
deve ser realizado por meio de dieta 
pastosa, morna, fria e gelo aplicado em 
face. Caso surja alguma dúvida sobre a 
prescrição, o indicado é recorrer à bula 
do medicamento ou entrar em contato 
com o médico da paciente.

Qual é a melhor posição 
da gestante na cadeira? 

Com o crescimento da barriga e a 
posição deitada da paciente na cadei-
ra, pode haver pressão sobre a veia 
cava inferior – para aliviar esse pro-
blema, a gestante deve posicionar a 
barriga para a esquerda. É importante 
ter conforto durante todo o atendi-
mento. No terceiro trimestre, ou quase 
no fim da gestação, a futura mamãe 
pode apresentar quadro de dispneia, 
que pode ser compensado com o uso 
de oxigênio através de cateter nasal. 
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Profissionais da Odontologia devem se conscientizar 
da importância do prontuário e contrato de serviço para 
evitar diversos problemas com os pacientes

U m dos aspectos mais importantes na Odontologia Legal é o cuida-
do com a documentação odontológica. Contratos e prontuários 
devem ser confeccionados com base na legislação vigente - es-

tabelecida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) - assegurando o 
exercício ético da profissão. Além disso, a conduta é imprescindível para 
que as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas estejam devidamente respaldadas(os) em 
casos de contestação pelo paciente e/ou processos éticos que envolvam os 
procedimentos adotados durante o atendimento.

Embora a maior parte das(os) profissionais da odontologia tenha conhe-
cimento da importância de elaborar e arquivar esses documentos, há os que 
ainda cometem deslizes, como deixar de solicitar a assinatura do paciente 
na documentação. Com isso, ele pode alegar desconhecimento dos trâmites 
odontológicos e, por consequência, negar-se a efetuar um pagamento.

A importância da
documentação

A primeira medida para evitar situações como essa é elaborar um con-
trato de prestação de serviço e apresentá-lo ao paciente. Neste documento 
devem constar os dados completos do paciente, como nome, RG, CPF, data 
de nascimento, estado civil, nome da mãe. O endereço (rua/avenida/alame-
da, número, bairro, cidade, estado, CEP) e meios de contato - telefones e 
e-mail – também precisam ser relacionados.

É também fundamental apontar no contrato os dados da(o) cirurgiã(o)-
-dentista como: nome completo, número de inscrição no CRO, endereço 
do consultório (rua/avenida/alameda, número, bairro, cidade, estado, CEP) 
e número de telefone. (No site do CROSP, há um exemplo de modelo de 
contrato, disponível no Portal Ética). 

O Contrato ou Termo de Concordância deve ser redigido de forma ob-
jetiva e abordar, por meio de cláusulas, todos os aspectos que envolvem o 
acordo. Nele, precisam constar os direitos e deveres da(o) cirurgiã(o)-den-
tista, como também os do paciente/cliente. Importante apontar as formas 
de pagamento e o plano de tratamento, mas, sempre deixando claro que os 
valores estão sujeitos a alterações de acordo com o andamento do tratamen-
to. Dessa forma, trata-se de uma estimativa de custos.

É extremamente recomendável que a leitura do contrato aconteça junto 
com o paciente. Assim, no caso de ele ter alguma dúvida, o questionamen-
to pode ser resolvido no ato. A(o) profissional deve emitir 2 (duas) vias 
do documento. Uma fica com o cliente e a outra arquivada no consultório. 
Agindo dessa forma, profissional e paciente ficam seguros de que nada será 
modificado no curso do tratamento, sem o consentimento mútuo.

opções de tratamento
Ao elaborar a proposta de contrato a(o) profissional pode – e é recomen-

dável que o faça – considerar mais de uma alternativa de tratamento. Dessa 
forma, ele apresentará diferentes opções de documento, explicando quais 
são as implicações de uma ou outra escolha. Somente depois dessa conversa 
é que o paciente opta pela mais viável.

doCumentação odontológiCa
Assim como o contrato, é imprescindível que a(o) profissional da odon-

tologia tenha cuidado na elaboração e no armazenamento dos demais do-
cumentos odontológicos. Entre eles estão: anamnese, ficha clínica, receitas, 
atestados, autorização de imagem e/ou vídeo, orientação de pós- operató-
rio, higienização, abandono de tratamento pelo paciente. A confecção da 
documentação é uma prova pré-constituída, conforme indica o Código de 
Ética Odontológica em seu Capitulo II, artigo 5º:

Antes de iniciar o planejamento, é desejável que se faça uma radiografia 
panorâmica do paciente/cliente, para registrar o estágio inicial da condi-
ção de saúde bucal. Isso porque muitos já passaram por procedimentos 
em outros locais. 

 Cada procedimento deve ser anotado com a data da consulta e finali-
zando com a assinatura do paciente. Os registros precisam ser detalhados, 
evitando abreviações para que não haja dúvidas sobre o procedimento re-
alizado. Radiografias periapicais também devem ser incluídas no prontu-
ário, quando a(o) profissional solicitar, pois são exames complementares e 

fundamentais para o tratamento. 
Se o paciente deixar de compa-

recer às consultas, sem qualquer 
aviso prévio, o(a) cirurgiã(o)-den-
tista deverá enviar uma carta via 
A.R. ou telegrama. Essa tentativa 
de comunicação precisa ser anexa-
da ao prontuário, para comprovar 
o abandono por parte do paciente 
e os riscos assumidos por ele.

Os processos éticos e crimi-
nais têm aumentado muito com 
o passar dos anos e, por isso, a 
importância de relembrar as(os) 
cirurgiã(ões)-dentistas da relevân-
cia da documentação. Todas as in-
formações, até mesmo as tentativas 
de falar com o paciente desistente, 
servem de prova, reafirmando a 
boa conduta profissional.

Cada consultório ou clínica 
po de ter o seu regimento interno, 
que deve ser impresso e deixado 
no estabelecimento. Dessa forma, 
o paciente tem a ciência das re-
gras internas de onde faz o trata-
mento, evitando qualquer dúvida 
ou suspeita. 

prontuário 
eletrôniCo

O uso do registro digital pode 
facilitar a rotina das(os) profissio-
nais e armazenamento de dados 
dos pacientes. Por meio de um 
software ou aplicativo de saúde pa-
gos, as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas 
devem compilar todas as informa-
ções acerca do tratamento e a do-
cumentação odontológica, como 
feito no físico, e registrá-las com 
assinatura eletrônica, tanto da(o) 
profissional como do paciente. 

Outra forma é digitalizar para 
um diretório online a documenta-
ção odontológica do paciente, em 
que cada procedimento feito deve 
estar assinado por ambas as partes 
e unificado no prontuário digital. 
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Póstero Anterior Marinho (PAM)
Desenvolvido por um professor brasileiro em 1968, PAM 
é um dos diversos aparelhos ortopédicos funcionais utilizados 
para auxiliar na correção das más oclusões

Guia

A função do desenvolvimento adequado do sistema estomatognático 
(SE) por meio do equilíbrio funcional é um dos destaques da Or-
topedia Funcional dos Maxilares (OFM). Os recursos da especiali-

dade tratam das alterações morfológicas nas estruturas orofaciais e das regu-
larizações – que, entre outras funções, influenciam a deglutição, a fonação, a 
respiração, a postura da cabeça e o pescoço. 

Dessa forma, amplia-se a visão das más oclusões, do diagnóstico, do plane-
jamento e da terapêutica para além do “mau posicionamento dental”. No rol 
dos processos utilizados pela OFM, estão os aparelhos ortopédicos funcionais 
(AOF), apresentados como bimaxilares, removíveis e com indicação exata para 
diferentes más oclusões. De forma simplificada, os mecanismos de ação dos 
AOFs auxiliam na evolução das estruturas faciais, influenciando os processos 
de modelação e remodelação, preferencialmente durante a fase de crescimento, 
em que é necessária a harmonização morfofuncional do SE.

A doutora Wilma Alexandre Simões, referência na OFM, afirmou em 2019 
que a Ortopedia Funcional dos Maxilares está diretamente ligada ao proces-
so saúde/doença do indivíduo e 
particularmente ao equilíbrio de 
todo sistema estomatognático. “A 
má oclusão situa-se em uma das 
condições de quebra desse equi-
líbrio, o que a torna o terceiro 
maior transtorno da saúde oral e 
um grave problema de saúde pú-
blica”, pontuou, destacando ainda 
que o diagnóstico precoce tem a 
capacidade de trazer benefícios, 
como intervenções clínicas menos 
complexas e diminuição do tempo 
do tratamento clínico. Além dis-
so, impacta também nos aspectos 
psicossociais dos indivíduos, sem 
mencionar nas demandas de cus-
tos aos pacientes e, em maior esca-
la, aos serviços públicos.

o aparelho 
O Guia Póstero Anterior Mari-

nho ou PAM foi desenvolvido pelo 
professor e doutor Alfeu Vitelli 
Marinho Filho, na década de 1960. 
O aparelho desempenha a ação or-
topédica funcional (com mudança 
de postura) ou ortodôntica (altera-
ções dento-alveolares). Essas fun-
ções dependem do manejo clínico 
e da idade do paciente – portanto, é 
passível de utilização em crianças, 
adolescente e adultos. 

O aparelho pode ser construído 
nas placas ativas com plano ante-
rior ou recobrimento oclusal pos-
terior, em conjunto com acessó-
rios (parafusos expansores, molas e grampos de retenção). Caso necessário, 
pode ser associado a qualquer aparelho ou dispositivo auxiliar, como pistas 
indiretas de Planas, arco extrabucal, disjuntor palatino, grade impedidora de 
língua, reeducador de língua, Equiplan, entre outros.

Nota-se similaridade do arco do PAM III com o arco vestibular do Bionator 
reverso ou inverso e, por sua vez, 
deste mesmo arco, só que agora in-
vertido para o PAM II. Na realida-
de, segundo o autor , o aparelho foi 
criado baseado no arco vestibular 
do Bimler, em que abrangeu as cer-
vicais dos dentes posteriores, supe-
riores e inferiores, por conta da se-
melhança do seu modo de ativação. 

O modo de ativação beneficia a 
confecção do aparelho, pois dispensa a tomada da mordida construtiva e a 
utilização de articuladores para a confecção do arco vestibular. A construção 
pode ser em máxima intercuspidação habitual (MIH) e ativação progressiva 
do arco PAM. A instalação e adaptações do aparelho levam à mudança de 
postura ou a restrições e reorientações de crescimento nos casos de Classe II e 
III, principalmente em pacientes que se encontram dentro da curva de surto 
de crescimento puberal. Os aparelhos PAM buscam manter contato do arco 
vestibular na região anterior de canino a canino, no arco inferior para o PAM 
III e no arco superior para o PAM II, promovendo o contato que age para 
conter o crescimento da mandíbula e maxila.

Vantagens dos aparelhos pam
• Os aparelhos possuem base acrílica em apenas uma das arcadas e a ligação 

com a arcada antagonista é realizada pelo arco vestibular, o que facilita a li-
berdade de movimentos de lateralidade com o aparelho não se restringindo 
apenas a abertura e fechamento;

o ApArelho pode ser construído nAs plAcAs 
AtivAs com plAno Anterior ou recobrimento 
oclusAl posterior, em conjunto com 
Acessórios (pArAfusos expAnsores, molAs 
e grAmpos de retenção)

Arco vestibular do 
PAM II (vista lateral) 

Aparelho PAM II 
(vista posterior)
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contato: ortopedia@crosp.org.br

aparelho pam iii
Indicado para a correção da 

Classe III ou da mordida cruzada 
anterior, é utilizado para pacientes 
em fase de crescimento ou adultos. 
O aparelho PAM III promove a 
restrição do progresso mandibular 
e estimula a evolução maxilar em 
pacientes jovens com potencial 
de crescimento, desempenhando 
ação ortopédica. A utilização em 
adultos trabalha com a inclinação 
dos dentes anteriores e processos 
alveolares superiores e inferiores, 
cumprindo função ortodôntica.

Caso ClíniCo
A Classe III e a mordida cruzada 

anterior são más oclusões comple-
xas e desafiadoras que, se não tra-
tadas precocemente, apresentam 
prognóstico negativo, podendo 
exigir auxílio de cirurgia ortogná-
tica para a correção em idade adul-
ta. Segundo Robert Moyers, autor 
do livro Ortodontia, a má oclusão 
pode ocorrer devido a uma incli-
nação anormal de um ou mais in-
cisivos superiores (linguoversão), 
pode ser decorrente de uma má 
relação posicional da mandíbula, 
em que um reflexo postural causa 
a protração mandibular e origina 
uma pseudo Classe III e a displa-
sia esquelética ou Classe III verda-
deira, que envolve uma hipertrofia 
mandibular e propicia o acentuado 
encurtamento da face média ou 
combinação dos dois. 

Aparelho PAM III 
(vista frontal)

Foto inicial – 21/11/2014 
(vista frontal)

• Não há necessidade de registro de mordida construtiva, já que em algumas 
situações a obtenção é dificultada na orientação para a mudança de postura 
e na reprodução para o registro, principalmente em crianças;

• Facilidade na ativação Biopro-
gressiva nos casos de Classe II, 
uma vez que o aparelho propor-
ciona mudança de postura ou 
avanço de 2 mm por ativação, 
o que gera mais conforto ao pa-
ciente (menor cansaço muscu-
lar). Nos casos de Classe III, mantêm-se o contato do arco vestibular no 
terço cervical dos incisivos inferiores para restrição do crescimento mandi-
bular ou inclinação para lingual, conforme a idade do paciente;

• Fabricação acessível por ser um arco simples, confeccionado com fio de aço 
1,0 ou 1,2;

• Menor tempo laboratorial;
• Grande aceitação por parte dos pacientes, por serem confortáveis e estéticos;
• Contenção com a mesma aparatologia.

indiCações
Os aparelhos Guia Póstero Anterior Marinho (PAM) são indicados para as 

correções das Classes I, II e III de Angle.

aparelho pam ii
Utilizado para a correção da Classe II esquelética por retrusão ou deficiên-

cia mandibular, é essencial que os pacientes estejam em fase de crescimento 
para que ocorra a mudança de postura da mandíbula, possibilitada pelo apa-
relho, estimulando o crescimento e avanço da mandíbula. Além disso, o arco 
vestibular atuará na restrição do crescimento maxilar.

os ApArelhos guiA póstero Anterior 
mArinho (pAm) são indicAdos pArA As 
correções dAs clAsses i, ii e iii de Angle

Foto inicial - 
21-11-2014 (vista 
lateral direita)

O tratamento precoce com o PAM III restabelecerá o equilíbrio, como preco-
niza a OFM, enquanto gera o estímulo correto para a maxila, restrige e contém 
o crescimento da mandíbula. Além disso, conforme o manejo clínico e a neces-
sidade, pode-se também alterar as inclinações de dentes e processos alveolares. 

Confira a seguir um caso clínico em um paciente do gênero masculino, 
11 anos e 7 meses de idade, com dentição mista, mordida cruzada anterior, 
vestibularização e protrusão dos incisivos inferiores e relação de molares de 
Classe I de Angle, para demonstrar a atuação do Guia Póstero Anterior Ma-
rinho para Classe III (PAM III). 

Instalação do PAM 
III - 21-11-2014 
(vista frontal)

Original - Consulta de retorno, 
2 meses após a instalação - 
16-01-2015 (vista frontal)
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CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL

contato: ctbmf@crosp.org.br

A Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial é a especialidade que 
tem como objetivo o diagnóstico e o tratamento cirúrgico e coad-
juvante das doenças, traumatismos e anomalias congênitas adqui-

ridas no aparelho mastigatório, anexos e estruturas craniofaciais associadas. 
A especialidade se insere em uma 
atividade de perfil multidisciplinar, 
presente em todos os segmentos 
que prestam assistência à saúde 
com um alto grau de resolutivida-
de nas ações desempenhadas.

Como formação da(o) futura(o) 
cirurgiã(o) maxilofacial é esperada 
uma carga teórica que aprofunda 
os conhecimentos de anatomia, fi-
siologia, farmacologia, diagnóstico 
e técnica cirúrgica. Em paralelo, a(o) profissional é preparada(o) para um pe-
ríodo de intensa atividade ambulatorial e hospitalar, especialmente em setores 
como pronto-atendimento e pronto-socorro, enfermarias, centro cirúrgico e 
demais áreas onde exista atendimento integrado. 

Essa formação demanda ainda estágios em clínicas conexas, como neuro-
cirurgia, ortopedia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica, clínica cirúrgica e 
anestesiologia – sempre com o propósito de prover a(ao) futura(o) especia-
lista de bases sólidas para desempenhar com segurança os procedimentos 
afeitos à especialidade.

Dentro do escopo da especialidade, existe desde a atuação ambulatorial, 
com a inserção de condutas que podem ser realizadas em consultório odonto-
lógico como exodontias complexas, implantes ou mesmo traumatismos den-
tais envolvendo até procedimentos de maior grau de complexidade, os quais 
demandam estrutura hospitalar com recursos de ponta.

Na atualidade, a Odontologia e a Medicina não podem prescindir de asso-
ciação entre equipes que tenham em sua formação a(o) cirurgiã(o) maxilo-
facial, pois sua atuação sempre traz contribuições em forma de opinião pro-
fissional ou na própria prática assistencial. O objetivo é sempre a reabilitação 
morfofuncional de pacientes acometidos por traumatismos, patologias ou que 

A Odontologia e a Medicina não podem prescindir  
de associação entre equipes que contemplem  
a(o) cirurgiã(o) maxilofacial. Sua atuação reflete em 
diversas contribuições, sobretudo na prática assistencial

necessitem de procedimentos de 
reconstrução de estruturas faciais 
prévios à reabilitação oral.

Também merece destaque o tra-
balho dentro das deformidades  
fa          ciais, no planejamento ou na 
contribuição e realização de proce-
dimentos em cirurgia ortognática, 
atuando nos quadros de fissuras lá-
bio palatais, bem como em situações 
de síndrome da apneia obstrutiva do 
sono, promovendo assim uma me-
lhoria na qualidade de vida e saúde. 

Vale ressaltar ainda que o trata-
mento de todos os traumas de face 
é de competência da(o) cirurgiã(o) 
bucomaxilofacial, desde o osso 
frontal envolvendo o teto da órbita 
até a mandíbula. 

A especiAlidAde se insere em umA AtividAde 
de perfil multidisciplinAr, presente 
em todos os segmentos que prestAm 
AssistênciA à sAúde com um Alto grAu de 
resolutividAde nAs Ações desempenhAdAs

multidisciplinar
Caráter

PRÓTESE BUCOMAXILOFACIAL

contato: protesebuco@crosp.org.br 

A prótese ocular é uma das mais antigas modalidades de reabilitações 
faciais. O homem sempre buscou um modo de dissimular mutilações. 
Há relatos de que, na antiga China, em 2000 a.C., as estátuas tinham, 

no lugar dos olhos, jade imitando o bulbo ocular. Os romanos e os gregos en-
feitavam suas estátuas com olhos artificiais, feitos com pedras preciosas e ouro. 

Quando se fala de olhos artificiais, os egípcios foram pioneiros, utilizando-
-os em estátuas e depois em múmias, como a de Tutancâmon e, posteriormen-
te, na reabilitação do homem. A história reporta que em 1578 foi introduzida 
a prótese de vidro. Desenvolvida por assopradores de vidro chegando à indus-
trialização, primeiramente em Veneza e posteriormente pela França. 

A Alemanha deteve, por longo período, o domínio na fabricação dos olhos 
artificiais fabricados a partir do vidro. Com a chegada da Segunda Guerra 
Mundial, as facilidades de importação destas próteses ficaram escassas, até o 
embargo total. Os soldados e os civis aliados precisavam ser reabilitados de-
vido às mutilações causadas pela guerra. Iniciou-se então a busca por outros 
materiais alternativos, como a resina acrílica, que era o material de laboratório 
utilizado na época na confecção de prótese dental. Como etiologia, temos que 
as perdas oculares podem ser congênitas, ou adquiridas e subdividem-se em 
patológicas ou traumáticas acidentais ou intencionais.

 Como congênita, podemos citar a microftalmia, que acomete crianças e 
cuja reabilitação ocular pode ter início já aos 3 meses impedindo assim o com-
prometimento do crescimento da hemiface. As próteses oculares indicadas 
nestes casos são denominadas em concha ou em calota. Como patológica, 
podemos citar as doenças corneanas, como o glaucoma, catarata, tracoma, e 
a panoftalmia. Os tumores oftálmicos que levam à perda da visão são o me-
lanoma, o glioma, o neuroblastoma e o retinoblastoma, um agressivo tumor 
maligno caracterizado por um forte brilho no globo ocular, mais frequente em 
crianças de dois a cinco anos de idade. As perdas traumáticas possuem como 
causa principal acidentes automobilísticos e de motocicletas, violência urbana 
por arma de fogo, arma branca, acidentes domésticos e no trabalho. Como 
modalidades de próteses oculares temos ôca, leve, de recobrimento, orotoca-
vitária e a individualizada. Cada uma com indicação específica e dentro das 
diretrizes que norteiam a confecção de uma prótese ocular. 

As perdas traumáticas são causadas principalmente por 
acidentes automobilísticos e de motocicletas, violência 
urbana por arma de fogo e acidentes no trabalho

Reabilitação

e sua história

A prótese ocular tem como fun-
ções: prevenir o colapso e a defor-
midade palpebral, dando susten-
tação e tonicidade muscular, bem 
como sua atresia por falta de fun-
ção; proteger a sensível cavidade 
anoftálmica contra agressões por 
poeira, fumaça, frio e demais agen-
tes; evitar a secura da conjuntiva; 
restaurar a direção do fluxo lacri-
mal ao seu ducto fisiológico (evi-
tando o empastamento dos cílios); 
prevenir o acúmulo de secreção la-
crimal na cavidade, evitando as al-
terações assimétricas que progres-
sivamente se instalam e a epífora 
(lacrimejamento incontido), bem 
como restaurar o contorno facial. 

Confeccionada de modo indi-
vidualizado, procura minimizar 
sua presença por meio de técni-
cas de confecção esmerada, que 
auxiliam na dissimulação da per-
da ocular. Como exemplo, temos 
a íris protética, que é obtida por 
meio de pintura em calota de 
íris ou em uma técnica já paten-
teada por equipe brasileira – é 
a íris digital. A(o) profissional 
habilitada(o) para a confecção 
de próteses oculares é o(a) ci-
rurgião-dentista especialista em 
Prótese Bucomaxilofacial. 

protética ocular



REVISTA DO CROSP 5352 REVISTA DO CROSP

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) lançou o Manual de Biossegu-
rança e Desinfecção de Materiais de Moldagem e Moldes para Profissio-
nais de Prótese Dentária. O documento, elaborado com apoio científico 

do Instituto Latino Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico (ILAPEO) e 
do International Team for Implantology (ITI), tem como objetivo aperfeiçoar os 
fluxos de trabalho de profissionais de Odontologia que atuam na produção pro-
tética, frente à pandemia do Coronavírus (Covid-19). O manual tem como foco a 
biossegurança e os riscos biológicos, principalmente na relação clínica/laborató-
rio no manejo de próteses. 

Publicação apresenta técnicas de desinfecção 
de materiais e instrumentos por nível de eficácia

As orientações partem do pressuposto que as(os) cirugiãs(ões)-dentistas e 
as(os) técnicas(os) de prótese dentária (TPD) devem receber os moldes, registros 
de mordida, modelos e demais componentes de próteses como se não tivessem 
sido desinfeccionados. Assim, o Manual descreve métodos de desinfecção e este-
rilização de equipamentos, instrumentais e materiais odontológicos, necessárias 
para evitar a infecção cruzada em todas as etapas da produção.

Limpeza
Apesar da responsabilidade do procedimento de desinfecção ser da(o) 

cirurgiã(o)-dentista, esse processo é, muitas vezes, negligenciado. Um estudo re-
alizado pelos cirurgiões-dentistas Almortadi e Chadwick em 2010 mostrou que 
o cumprimento das boas práticas de desinfecção por cirurgiãs(ões)-dentistas e 
TPDs é inferior ao ideal. Outro estudo, que analisou a contaminação bacteriana 
das próteses enviadas dos laboratórios para o curso de Odontologia da Universi-
dade do Vale do Itajaí, encontrou contaminação significativa nos materiais veri-
ficados, principalmente nos processos transitórios da confecção da prótese final. 

Levando isso em consideração, o manual orienta a todos as(os) profissionais 
envolvidas(os) nas fases de produção de próteses desinfectar e/ou higienizar o ma-
terial que vai repassar para a(o) cirurgiã(o)-dentista ou laboratório. 

O processo de limpeza envolve duas etapas: a remoção de todo material orgânico 
e a remoção dos microrganismos patogênicos do objeto. A primeira consiste em 
lavar os materiais com água corrente – método que diminui a proliferação de partí-
culas e, assim, diminui o risco biológico, deixando escorrer até secar naturalmente 
no mesmo local em que o material foi lavado. 

Já a desinfecção pode diferir, a depender do material e líquido desinfetante 
utilizados. Silicones de adição e condensação, por exemplo, podem ser imersos 
nos desinfetantes. Alginatos e poliéters não podem ficar afundados, mas podem 
ser mergulhados rapidamente ou 
borrifados com o agente. Depois 
de desinfetados, todos os materiais 
devem ser enxaguados em água 
corrente novamente. 

Técnicas de 
desinfecção

O processo de desinfecção de 
moldes ou próteses pode provocar 
alguma alteração dimensional no 
material da prótese, de moldagem ou 
no modelo do gesso. Por isso, é mui-
to importante conhecer a efetividade  
do produto desinfetante escolhido 
para a limpeza. Dependendo do pro-
duto utilizado, a desinfecção pode 
ser dividida em três categorias, de 
acordo com a eficácia: alto nível, que 
envolve a inatividade da maioria dos 
microrganismos patogênicos; nível 
intermediário, capaz de destruir mi-
cróbios como o bacilo da tubercu-
lose, mas não de matar ou inativar 
esporos; e baixo nível, que promove 
pouca atividade antimicrobiana.
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BIOSSEGURANÇA

fLuxo de TrabaLho
O manual também classifica os diferentes fluxos de trabalho dos processos 

de moldagem em relação ao risco biológico, considerando os materiais usados 
para os moldes e como é feita a transferência de dados intraorais da clínica para 
os laboratórios. 

Atualmente, os fluxos de trabalho existentes são divididos em tradicionais, 
que usam moldes, materiais de impressão e modelos de gesso, parcialmente di-
gitais, em que os modelos de gesso são escaneados para a produção das próteses 
e totalmente digitais, quando os modelos são fabricados por scanners intraorais 
e impressoras 3D. De acordo com a publicação, todo processo de moldagem 
resulta em contato clínico com o paciente, gerando riscos biológicos, princi-
palmente quando moldes ou modelos de gessos são transportados de um local 
para outro, o que pode resultar em contaminação cruzada. 

Assim, os procedimentos de moldagem convencional apresentam mais riscos 
biológicos quando comparados aos que utilizam scanners, em que as imagens 
são transferidas de um ambiente para outro de maneira remota (on-line) e o 
processo de captação de imagem é preciso, seguro e limpo. Além disso, como já 
mencionado, o processo de desinfeção de moldes é sensível, apresenta riscos de 
infecção cruzada e ainda pode deformar as moldagens quando realizado.

Não só os moldes e modelos, como os instrumentos utilizados no processo de 
produção protética devem ser desinfetados. Pistolas de moldagem podem ser 
desinfetadas com agentes químicos/líquidos, barreiras plásticas e até mesmo es-
terilização (131ºC, 10 min). Nos processos digitais, as pontas de escaneamento 
devem ser higienizadas e os cabos desinfetados. 

Glutaraldeído 
Nível: alto
Vantagens: pode destruir todos os tipos de 
microrganismos (incluindo bactérias e fungos 
esporulados, bacilo da tuberculose e vírus)  
se usado na concentração e forma corretas
Desvantagens: não ser biodegradável  
e pode causar irritação aos olhos, pele  
e trato respiratório.
Uso: Deve ser manipulado em temperatura 
baixa, utilizando luvas de nitrilo, apenas  
em recipientes fechados e em ambiente  
com boa ventilação ou dotado de exaustor.

Álcool (isopropílico e etílico à 70%)
Nível: intermediário
Vantagens: atua sobre o bacilo da tuberculose, 
fungos e vírus. Superfícies de consultórios podem 
também ser desinfetadas com álcool isopropílico 
70%. Álcool etílico é mais potente na atividade 
bactericida do que bacteriostática. 
Desvantagens: podem causar alterações nas 
superfícies dos moldes. Não são indicados para 
desinfecção de bases acrílicas de próteses.

Fenóis
Nível: intermediário
Vantagens: em baixas concentrações 
promovem lise de bactérias em crescimento 
do tipo e.coli, staphylococcus e streptococcus. 
Possuem propriedades antifúngicas e antivirais.
Desvantagens: uso incompatível com látex,  
acrílico e borracha. Não indicados para 
desinfecção de moldes.
Uso: usados em bochechos, sabonetes  
e limpeza de superfícies.

Hipoclorito de sódio
Nível: intermediário
Vantagens: rápida atividade antimicrobiana, fácil 
uso, solúvel em água, relativamente estável, não 
tóxico na concentração indicada, baixo custo, não 
pigmenta os materiais, não inflamável e incolor. 
Tem efeito contra o vírus causador da Covid-19. 
Desvantagens: irritante para mucosas, menos 
eficiente em meio ambiente orgânico e efeito 
corrosivo em metais.
Uso: solução com concentração de 1% de 
hipoclorito de sódio pode ser borrifada em 
moldes de alginato. É possível que ocorram 
pequenas alterações dimensionais se utilizado 
para imersão do molde por 15 minutos em 
solução com concentração 0,5%.

Iodofórmio
Nível: baixo à intermediário
Vantagens: bactericida, micobactericida,  
virucida e fungicida (requer mais tempo  
de contato para a ação). Não é inflamável. 
Desvantagens: Não é esporicida, pode  
causar pigmentações e tem efeito irritante  
na membrana e mucosas.
Uso: requer contato prolongado com o molde 
para desinfecção, já que materiais orgânicos 
remanescentes na superfície dos componentes 
podem levar à neutralização da capacidade 
desinfetante do iodine. 

Água ionizada (ozônio)
Nível: intermediário
Vantagens: atividade antimicrobiana, anti 
hipóxica, analgésica e imunoestimulatória.  
Mais biocompatível do que o hipoclorito de 
sódio, clorexidine ou água oxigenada, podendo 
ser usada em imersões por mais tempo.
Uso: usada para desinfecção de águas, cavidade 
oral e dentaduras e de moldes.

O manual também 
classifica Os 
diferentes fluxOs 
de trabalhO 
dOs prOcessOs 
de mOldagem 
em relaçãO aO 
riscO biOlógicO, 
cOnsiderandO Os 
materiais usadOs para 
Os mOldes e cOmO é 
feita a transferência 
de dadOs intraOrais 
da clínica para 
Os labOratóriOs

Ácido Peracético
Nível: alto
Vantagens: pH favorável, boa capacidade 
antimicrobiana e baixa toxicidade.
Desvantagens: estudos de estabilidade 
dimensional não foram encontrados.
Uso: utilizado na proporção de 1% para 
desinfecção de moldes.

Clorexidina
Nível: intermediário
Vantagens: bactericida, virucida e 
micobacteriostático. Indicado para desinfecção de 
próteses que contenham componentes metálicos, 
durante as idas e vindas da clínica ao laboratório.
Desvantagens: sua atividade diminui na presença 
de material orgânico.
Uso: utilizado na concentração de 0.2% pode 
substituir a água para preparar o alginato. 
Também pode ser usado para imersão de moldes, 
proporcionando uma desinfecção efetiva.
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SAÚDE

A s doenças ocupacionais estão ligadas às atividades que o trabalhador 
exerce ou às condições em que é submetido. Em todas as áreas, profis-
sionais estão sujeitos a desenvolver problemas de saúde. 

Segundo levantamento do Ministério da Saúde, realizado em 2018, as doen-
ças ocupacionais que mais afetam os trabalhadores são as Lesões por Esforços 
Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT). As síndromes englobam problemas como tendinite, tenossinovite, 
bursite, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, síndrome 
do desfiladeiro torácico, síndrome do pronador redondo e mialgias.

Dores musculares crônicas e alergias na pele são problemas 
que podem acometer profissionais de saúde bucal

Os distúrbios também estão pre-
sentes na Odontologia, uma vez que 
as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas per-
manecem muitas horas sentadas(os) 
em postura estática, sobrecarregan-
do o sistema músculo-esquelético 
(ossos, músculos, tendões, ligamen-
tos, articulações e cartilagem). Essa 
condição provoca dores crônicas nos 
membros superiores, principal causa 
da LER e DORT.

A repetição de movimentos, sejam 
eles executados de forma delicada ou 
com força, também eleva as chances 
de problemas musculares e nas arti-
culações. Quanto mais tempo de pro-
fissão tem a(o) cirurgiã(ão)-dentista, 
maior a probabilidade de desenvolver 
esse quadro clínico.

Equipamentos utilizados durante 
os atendimentos também contri-
buem para uma postura inadequada 
da(o) profissional. A localização do 
mocho e do paciente na cadeira, por exemplo, prejudicam os movimentos exe-
cutados pelas(os) cirurgiãs(ões)-dentistas e provocam dores nas costas, ombros, 
mãos e pulsos. Além disso, uma iluminação inadequada favorece dores de cabeça, 
estresse e aumento da tensão muscular.

Dores musculares
As lesões musculares são causadas por movimentos repetidos ou que necessi-

tem de muita força para execução, aliados a uma postura inadequada e estática. 
“Com o tempo, essa condição pode ocasionar encurtamentos musculares, prin-
cipalmente na região do tronco e do quadril, além de provocar desvios postu-
rais, que também podem ser característicos da posição em que a(o) profissional 
fica por longos períodos”, explica Eduardo Filoni, fisioterapeuta e diretor-secre-
tário do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região 
do Estado de São Paulo (Crefito-3).

O espasmo muscular também costuma ser comum entre as(os) cirurgiãs(ões)-
-dentistas. É resultante da tensão nas regiões dos ombros e da coluna cervical. 
Essa condição pode, em longo prazo, desencadear dores agudas. “O problema 
tem uma relação muito grande com a cefaleia e dores nos membros superiores”, 
acrescenta Filoni.

Com o passar dos anos, as dores crônicas podem resultar em processos dege-
nerativos da estrutura músculo-esquelético, piorando os sintomas. Além disso, 
também existe a possibilidade de as(os) profissionais desenvolverem tendino-
patias e distúrbios de condropatias, que acometem a cartilagem, principalmente 
dos membros inferiores.

Fatores De risco para as(os) cirurgiãs(ões)-Dentistas
Existem características próprias do trabalho da(o) cirurgiã(o)-dentista que 

influenciam em sua condição da saúde, mas também há outros aspectos ex-
ternos que devem ser levados em consideração. A obesidade ou sobrepeso, em 
conjunto com o sedentarismo, são exemplos.

A locAlizAção do 
mocho e do pAciente 
nA cAdeirA, por 
exemplo, prejudicAm 
os movimentos 
executAdos pelAs(os) 
cirurgiãs(ões)-
dentistAs e provocAm 
dores nAs costAs, 
ombros, mãos e 
pulsos. Além disso, 
umA iluminAção 
inAdequAdA fAvorece 
dores de cAbeçA, 
estresse e Aumento 
dA tensão musculAr

ocupacionaisRiscos
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“Cirurgiãs(ões)-dentistas que praticam regularmente atividades físicas e se-
guem uma alimentação saudável dificilmente terão problemas musculares e dores 
crônicas em longo prazo”, pontua o fisioterapeuta.

Vale lembrar que as longas jornadas de trabalho, a pressão e a concentração 
exigidas para o exercício da profissão também desencadeiam problemas de ordem 
psicológica, como o estresse e a ansiedade. Essas enfermidades, por sua vez, favo-
recem as dores musculares.

sintomas que merecem atenção
Os primeiros sintomas que devem ligar o alerta para as doenças ocupacionais 

são a perda de força e coordenação motora, acompanhadas de dor intensa. O in-
cômodo, normalmente, é localizado nos ombros, nos braços e nos dedos, somado 
à redução na capacidade de se movimentar.

Formigamentos nas áreas dos braços, mãos, pernas ou pés, acompanhados de 
alteração de sensibilidade e dormência podem indicar parestesia, sintoma associa-
do a uma compressão neural.

Em um quadro inflamatório ou de 
dificuldade de retorno venoso, por 
exemplo, é comum surgirem edemas 
no mesmo local da dor. “Geralmente 
essas dores músculo-esqueléticas acon-
tecem na forma de surto e remissão. A 
situação de surto acontece quando a 
dor está acentuada e numa intensidade 
muito alta. E a remissão, por meio dos 
sintomas que ‘estacionam’, ou seja, que 
desaparecem por um tempo. Porém, 
isso não é sinal de cura”, afirma Filoni. 

preveninDo a ler
A mudança de hábitos é a melhor maneira de prevenir a LER. Para tanto, a reco-

mendação é praticar exercícios com sobrecarga nos membros superiores, sob orien-
tação de um profissional. A atividade física ajuda no fortalecimento da musculatura 
e, por consequência, diminui a probabilidade de dor.

“Como essas dores podem estar relacionadas com a fatigabilidade, que é a repetição do 
movimento, fazer atividade física de fortalecimento pode ser essencial”, observa Eduardo.

Assim como os exercícios de sobrecarga, os de alongamento contribuem para a 
extensibilidade do músculo. Inclusive, eles também devem ser praticados no am-
biente de trabalho, principalmente entre os atendimentos.

Otimizar as condições do ambiente de trabalho é outra medida importante. A dis-
posição dos equipamentos e da mobília deve minimizar a necessidade de rotações 
do corpo e dos movimentos de esticar os membros e realizar deslocamentos. Além 
de garantir benefícios à saúde, esse cuidado melhora a produtividade.

tratamentos inDicaDos
Antiinflamatórios, analgésicos e relaxantes musculares, que atuam diretamente 

nas estruturas músculo-esqueléticas comprometidas são recomendados para os ca-
sos de crises de dor, mas sempre sob orientação médica.

Recorrer ao profissional da fisioterapia é outra medida importante. “Consultar 
uma(um) fisoterapeuta para estabelecer a causa e, consequentemente, criar um pla-
no de tratamento com base no fortalecimento, exercícios de alongamento e até nas 
modalidades terapêuticas são fundamentais para lidar com a cicatrização das estru-
turas envolvidas”, finaliza Eduardo.

alergias no 
ambiente De trabalho

Outro problema de saúde decor-
rente da atividade profissional é o 
surgimento de alergias, uma vez 
que cirurgiãs(ões)-dentistas lidam 
diariamente com diversos materiais 
e uso de EPIs.

Na maioria das vezes, esses pro-
fissionais apresentam a dermatite de 
contato alérgica, causada por itens 
comuns no atendimento de saúde, 
como luvas de látex. Materiais a 
base de liga metálica, resinas epóxi 
ou acrílicas, também podem irritar 
a pele. O manuseio de medicamen-
tos, assim como o contato com pro-
dutos químicos para a desinfecção 
do ambiente completam a lista de 
produtos alergênicos.

O uso contínuo e a adoção de no-
vos Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs) durante a pandemia 
têm sido outros desafios para a saú-
de dos profissionais da Odontologia. 
Nos protocolos sanitários, foram adi-
cionados o uso de máscara N95, face 
shield e capote impermeável.

“Longas horas com os EPIs podem provocar casos de foliculite, que são pápu-
las vermelhas, e algumas vezes, pruriginosas provocadas pela irritação local e 
aumento da sudorese”, alerta Walmar Roncalli de Oliveira, doutor e mestre em 
Dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP.

Além disso, o dermatologista aponta que as(os) profissionais ainda correm 
o risco de desenvolver miliária (brotoeja) pelo excesso de roupas, que provoca 
suor abafado. “Essa transpiração em excesso e umidade facilitam a infecção por 
fungos na pele do corpo”, salienta Walmar.

eFeitos no rosto 
O uso prolongado das máscaras, essenciais para conter o contágio da Covid-19, 

pode causar acne (ACNEMASK), piorar a rosácea e provocar irritações na face. 
Quando essa região fica abafada, há um aumento da secreção sebácea, que obstrui 
os poros e facilita os processos inflamatórios.

O estresse, resultado da mudança na rotina do consultório e longas horas de 
trabalho, também afetam a saúde da pele. Um dos principais problemas que po-
dem surgir é a dermatite seborreica - inflamação que se manifesta por meio de 
lesões avermelhadas com descamação e coceira em regiões como sobrancelhas, 
nariz, couro cabeludo e orelhas.

Em casos de dermatoses pré-existentes, as(os) profissionais devem redobrar os 
cuidados para evitar complicações. “O suor causado pelo uso das máscaras altera 
o pH da pele, o que favorece o surgimento de infecções fúngicas e/ou bacterianas”.

cuiDaDos para amenizar alergias
A principal orientação do dermatologista é consultar uma(um) profissional 

SAÚDE

os primeiros sintomAs que devem ligAr o 
AlertA pArA As doençAs ocupAcionAis são 
A perdA de forçA e coordenAção motorA, 
AcompAnhAdAs de dor intensA. o incômodo, 
normAlmente, é locAlizAdo nos ombros, 
nos brAços e nos dedos, somAdo à redução 
nA cApAcidAde de se movimentAr

da área para a indicação de pro-
dutos adequados no controle das 
alergias. “A prescrição é feita com 
base em cada tipo de pele e o uso 
dos produtos deve ser incorporado 
à rotina da(o) cirurgiã(o)-dentis-
ta”, ressalta o dermatologista.

Para a dermatite de contato e se-
borreia, recomenda-se lavagens ade-
quadas com sabonete apropriado, 
associadas ao uso de produtos espe-
cíficos, como xampus, cremes e po-
madas. Em casos mais graves, a(o) 
dermatologista pode receitar corti-
costeróide para aliviar os sintomas. 

A alergia ao látex pode ser con-
trolada com a substituição pelo uso 
de luvas à base de elastômero ou de 
vinil. Ao lavar as mãos, utilize sabão 
neutro e hidrate constantemente a 
pele. “Produtos contendo silicone 
podem auxiliar na formação de 
uma camada protetora, que impede 
o contato direto com o agente cau-
sador da alergia”, finaliza Walmar. 
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PROCEDIMENTO

Em caso dE apnEia, 
também é nEcEssário 
o ExamE dE 
polissonografia, quE 
idEntifica a patologia. 
todas as Evidências, 
assim como a lista dos 
matEriais nEcEssários 
para a ExEcução do 
procEdimEnto, dEvEm 
sEr anExadas ao 
pEdido da cirurgia

aéreo pode ser aumentado, mini-
mizando ou até mesmo eliminando 
os episódios de apneia”, explica José 
Roberto Barone, cirurgião-dentista 
e presidente da Câmara Técnica de 
Cirurgia e Traumatologia Bucoma-
xilofacial do CROSP.

A(o) profissional precisa elaborar 
um relatório completo do paciente, 
identificando os sintomas e as defor-
midades, assim como o tratamento 
mais adequado. Todas as medidas 
são tomadas de acordo com exames 
prévios, como documentação orto-
dôntica, tomografias computadori-
zadas e ressonância magnética.

Em caso de apneia, também é ne-
cessário o exame de polissonografia, 
que identifica a patologia. Todas as 
evidências, assim como a lista dos 
materiais necessários para a execução 
do procedimento, devem ser anexa-
das ao pedido da cirurgia. Esses pas-
sos são indispensáveis para que o paciente obtenha o aval de seu plano de saúde na 
cobertura do tratamento. Vale ressaltar que a cirurgia ortognática também pode 
ser feita no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) – nesse caso, o paciente deve 
passar por consulta com profissional da rede pública.

Cirurgia demanda ampla 
preparação e esClareCimentos 

É importante explicar ao paciente, por exemplo, o passo a passo do tratamen-
to, inclusive para os familiares responsáveis por menores de idade. Segundo o 
presidente da CT do CROSP, a cirurgia, em geral, é feita após o crescimento ós-
seo, no começo da fase adulta. No entanto, há casos de indicação na infância ou 
adolescência. “Aspectos psicológicos causados por deformidade severa podem ser 
motivo para antecipar o procedimento, mesmo com o risco de recidiva, ou seja, a 
necessidade de nova cirurgia no futuro”, observa. 

O tempo médio do procedimento, o período de internação, os riscos e bene-
fícios da intervenção também precisam estar claros para que o paciente possa 
assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Esse documento atesta que 
o paciente tem consciência de todas as intercorrências possíveis e, por isso, precisa 
ser anexado ao prontuário. 

equipe multidisCiplinar
É importante apontar ainda a importância da equipe multidisciplinar durante 

o tratamento. A(o) ortodontista, por exemplo, atua no pré-operatório, já que na 
maioria dos casos é necessário utilizar o aparelho ortodôntico para conferir esta-
bilidade e promover o correto posicionamento dos dentes, como a utilização de 
ganchos para o bloqueio maxilo-mandibular, o uso de arcos retangulares específi-
cos para o paciente e a manutenção de braquetes bem posicionados. A(o) profis-
sional, alinhado a(ao) cirurgiã(o) bucomaxilofacial, ajuda a promover condições 
ideais para o procedimento cirúrgico.

Por ser um procedimento de alta complexidade, no ato cirúrgico é necessária 
a presença de uma(um) a três cirurgiãs(ões)-dentistas bucomaxilofaciais. As(os) 
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É importante explicar todas as etapas do tratamento 
para o paciente e explicar riscos e benefícios

P ublicações científicas na área odontológica estimam que 20% da popu-
lação mundial apresenta algum tipo de deformidade dentofacial. Nesses 
casos, a recomendação é consultar uma(um) especialista em Cirurgia e 

Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF). Profissionais que possuem o título 
estão aptas(os) a realizar diagnóstico e tratamento para efetuar as devidas cor-
reções – entre as cirurgias mais comuns, indicadas em determinados casos de 
problemas dentofaciais, está a ortognática.

O procedimento, realizado em âmbito hospitalar e sob efeito de anestesia geral, 
é recomendado a pessoas com deformidades dentofaciais, associadas ou não a 
alterações oclusais – quando os ossos da face apresentam problemas no cresci-
mento. “Casos de apneia obstrutiva do sono também constituem uma indicação 
importante de cirurgia ortognática, pois a partir de avanços bimaxilares o espaço 
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o afastamEnto 
cuidadoso dos tEcidos 
é fundamEntal,  
pois sE não for fEito 
corrEtamEntE podE 
ocasionar um maior 
EdEma dos tEcidos 
molEs. além dos 
cirurgiõEs-dEntistas, 
participam do 
procEdimEnto o 
instrumEntador E 
o médico anEstEsista

A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL

EXCELÊNCIA 
EM CTBMF

Para se tornar uma(um) 
especialista em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial 
(CTBMF), a(o) cirurgiã(o)-dentista, 
devidamente registrada(o) no 
CRO, deve realizar um curso de 
pós-graduação. Em geral são três 
anos para concluí-lo, além da 

residência obrigatória em hospitais 
ou centros de saúde que realizam 
procedimentos cirúrgicos.  
No estado de São Paulo, há 1833 
profissionais da especialidade 
inscritos no CROSP, sendo que  
802 atuam na capital. Os dados  
se referem a março de 2020. 

Há quatro anos, o Conselho 
Regional de Odontologia de 
São Paulo (CROSP) colabora 
com a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), 
com o intuito de incentivar  
as boas práticas em  
CTBMF, evitando as negativas 
das operadoras de saúde.  
A proposta é nortear 
profissionais e planos  
de saúde, minimizando 
dúvidas e tentando diminuir 
o tempo de autorização  
dos procedimentos.

profissionais serão responsáveis pela execução do procedimento, pelo afastamen-
to dos tecidos e pelo auxílio em caso de intercorrências. O afastamento cuidadoso 
dos tecidos é fundamental, pois se não for feito corretamente pode ocasionar um 
maior edema dos tecidos moles. Além das(os) cirurgiãs(ões), participam do pro-
cedimento a(o) instrumentadora(or) e a(o) médica(o) anestesista. 

Durante todo o processo, muitas vezes, há necessidade do acompanhamen-
to de uma(um) fonoaudióloga(o) e fisioterapeuta. Para o acompanhamento da 
evolução do paciente no pós-cirúrgico, a(o) fonoaudióloga(o) deve avaliar a 
melhora da motricidade oral-facial.

 Nos casos em que a cirurgia promoverá uma mudança extrema na face, a(o) 
cirurgiã(o)-dentista bucomaxilofacial deve avaliar a necessidade de recomendar 
uma(um) psicóloga(o) ao paciente.

A(o) profissional bucomaxilofacial acompanhará o paciente durante os pri-
meiros 20 dias de pós-operatório e, após liberação, o paciente deve retomar o 
tratamento ortodôntico. “A(o) ortodontista será responsável pela finalização da 
correção oclusal do paciente por cerca de seis meses a um ano. Já a(o) cirurgiã(o) 
continuará acompanhando toda a evolução do paciente ”, explica Barone. 

Outro ponto importante é mostrar ao paciente que, mesmo complexa, a cirurgia 
ortognática traz importantes benefícios, como melhora do sistema estomatogná-
tico, oclusão, mastigação, respiração, deglutição, aspectos psicológicos e estéticos. 

antes, durante e depois da Cirurgia
O acompanhamento do paciente pela(o) cirurgiã(o)-dentista especialista acon-

tece antes, durante e depois do procedimento – o ideal é que a(o) profissional 
confira todas as etapas, fazendo consultas periódicas. Diante da constante evolu-
ção tecnológica e de procedimentos, o tempo estimado para obter o resultado di-
minuiu consideravelmente.  Essa cirurgia tem evoluído, visando sempre o menor 
tempo cirúrgico, melhores resultados pós-operatórios e maior previsibilidade. 

Atualmente, já é possível o planejamento virtual, com confecção de guias cirúr-
gicos prototipados e, na cirurgia propriamente dita, o uso de pontas ultrassônicas. 
As pontas são capazes de fazer corte no osso sem atingir o tecido mole. Com isso, 
é menor o risco de injúrias ao nervo. Essas pontas representam um avanço em 
relação às serras e brocas até então utilizadas para o corte ósseo.

Além da diminuição do tempo, existe a preocupação em tornar o procedimento 
menos invasivo. As placas prototipadas utilizadas para fixar o osso na nova posição 
durante a cirurgia são um exemplo – o uso dessas placas já é uma realidade para a 
diminuição do tempo de adaptação, auxiliando na busca por melhores resultados, 
especialmente em casos de assimetria. 
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