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A

o final de um ano de muito trabalho e lutas, é importante ter um
momento para ponderar sobre a nossa trajetória e o que se pretende realizar em 2016.
O nosso conselho manteve em 2015 o compromisso primordial de fortalecer a nossa profissão, com atividades e iniciativas que asseguram a defesa dos
cirurgiões-dentistas em diversos aspectos. Um deles, sem dúvida, diz respeito
à fiscalização, tema que você vai encontrar nesta edição. É de se destacar o
trabalho da equipe de fiscalização do CROSP, que mostrou um incremento
na apuração de infrações éticas, exercício ilegal e outras irregularidades. Aumento que se deve, principalmente, à ampliação dos canais de comunicação
e à maior efetividade nas ações de fiscalização levando, inclusive, orientação
e informação aos profissionais. O nosso esforço em proteger e impulsionar a
classe odontológica acaba envolvendo o bem-estar de toda a população.
No que se refere à ética, assunto fundamental para todos nós, reforçamos a importância da relação de transparência e respeito com o paciente,
que engrandece a confiança entre as partes e diminui riscos de conflitos e
demandas judiciais e extrajudiciais.
Sendo realista, mas com muito otimismo e a energia concentrada na
construção de um conselho forte e digno de representar a nossa categoria,
acompanhamos mudanças importantes que aconteceram recentemente.
Entre elas, destaco as resoluções do Conselho Federal de Odontologia, que
reconhecem a Acupuntura, a Homeopatia e a Odontologia do Esporte como
especialidades odontológicas. Há tempos aguardávamos tais decisões que
irão valorizar a classe como um todo. Confira a matéria que mostra como
essa e outras mudanças irão refletir positivamente para toda a categoria.

A exemplo de edições anteriores, esta também traz matérias
sobre diversos modelos de atendimento odontológico em grandes
hospitais, além de interessantes
artigos de Câmaras Técnicas.
São projetos alentadores, que
nos fazem iniciar 2016 com garra e
esperança renovada. Ótima leitura e
um ano repleto de saúde e paz!
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fiscalização

Efetividade na

fiscalização
Canais de comunicação disponibilizados pelo
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
auxiliam na elevação de 69% no total de infrações
apuradas em 2015 na comparação com 2014
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E

m 2015, o trabalho da equipe de fiscalização do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo mostrou um incremento na apuração de infrações éticas, exercício ilegal e outras irregularidades denunciadas.
Até o início de dezembro de 2015 foram gerados, aproximadamente, 2.072
expedientes de fiscalização para a apuração de 3.172 infrações em todo o estado
de São Paulo. Em 2014, foram 1.430 expedientes, com 1.875 infrações apuradas.
Esses números mostram um incremento de 44% nos expedientes de fiscalização e de 69% nas infrações apuradas.
“Entendo que esse aumento se deve, principalmente, a dois fatores: em primeiro lugar, à ampliação dos canais de comunicação por meio dos quais o Conselho recebe as denúncias; e, em segundo lugar, à maior efetividade nas ações de
fiscalização”, avalia Claudia Garrido, Supervisora Geral da Fiscalização.
Para cada denúncia que chega ao CROSP, um expediente de fiscalização é gerado para averiguações e pode acolher mais de uma irregularidade ou infração.
Podem ser constatadas inconformidades e até, eventualmente, ilegalidades, como
falha nas documentações do estabelecimento, publicidade em geral fora das diretrizes estipuladas pelo Código de Ética Odontológica, condições inadequadas de
biossegurança e, em alguns casos, a constatação do exercício ilegal da profissão. Dependendo de cada um dos casos, são adotadas diferentes providências pelo CROSP.
Ciente de eventuais irregularidades fora de sua competência legal, o Conselho Regional leva os fatos ao conhecimento das respectivas autoridades, como a
Vigilância Sanitária, Prefeituras, Autoridades Policiais ou outros.

2014

1.430
1.875
expedientes com

infrações apuradas

2015

2.072

expedientes de fiscalização
para a apuração de

3.172

infrações em todo o
estado de São Paulo

O trabalho dos fiscais

Os fiscais do CROSP executam rotineiramente visitas nos diversos estabelecimentos odontológicos, públicos e privados do estado de São Paulo, com a finalidade de cumprir, principalmente, a Lei 4.324/64, ou seja, fiscalizar o exercício
da profissão, zelar e trabalhar pelo seu perfeito desempenho ético, pelo prestígio
e bom conceito, em harmonia com os demais órgãos, bem como estreitar relação
com os profissionais da classe odontológica.
“Nossa função primordial é zelar pelo bom e regular exercício da Odontologia, prover esses profissionais de orientações e informações”, conta Luis Flavio
Marconi, Coordenador Regional da Fiscalização - Macro 2, macrorregião administrativa que abrange as cidades de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. Em 2015, essa foi a Macrorregião do interior do
Estado com maior número de expedientes gerados (474).
Fernando Seiji Maekawa, fiscal da área do Alto Tietê, na Macrorregião 5 - Capital e a Região Metropolitana, explica: “a principal finalidade do fiscal do CROSP
é orientar os profissionais da Odontologia e fazer cumprir as determinações presentes no Código de Ética Odontológica entre outras normatizações. Para tanto, realizamos diariamente visitas, decorrentes de denúncias ou em trabalhos
de rotina, e, na constatação de infrações éticas, os cirurgiões-dentistas e demais
profissionais da Odontologia são orientados para as regularizações necessárias,
mediante as notificações expedidas com essa finalidade”.
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Termo de ajustamento de conduta - tac

Há aproximadamente dois anos o Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo adotou no setor de Fiscalização e na Comissão de Ética o Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), instrumento jurídico proposto e celebrado
com a finalidade de coibir, cessar e evitar a reincidência da prática de infrações éticas relacionadas à publicidade odontológica. Nesse período já foram
propostas aproximadamente 340 audiências para o TAC, sendo que mais de
55% foram aceitos e assinados.

2014

2015
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Exercício da odontologia

De acordo com a Lei Federal nº 5.081/66 para o exercício regular
da Odontologia, há necessidade de se atender requisitos cumulativos,
ou seja, não somente a conclusão do curso de graduação, mas também
a adequada inscrição no Conselho Regional de Odontologia sob cuja
jurisdição estiver o local da atividade profissional.
Note-se, ao falar sobre exercício ilegal da profissão – crime tipificado no artigo 282 do Código Penal, ou seja, o exercício da Odontologia praticado por pessoa não habilitada legalmente, por exemplo:
pessoa sem a devida graduação –, que o fato é apurado pela Autoridade Policial e deve ser comunicado ao Conselho, para que seja
possível acompanhar e colaborar.
Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico,
dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Pena - Detenção, de seis meses a dois anos.
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De janeiro a dezembro de 2015 foram apresentadas 160 denúncias
sobre suspeita de exercício ilegal da Odontologia. Dessas, foram gerados
34 expedientes de fiscalização em todo o Estado, com a lavratura dos
respectivos boletins de ocorrência onde houve o flagrante do exercício
ilegal. Em 2014, foram registrados 20 casos de boletins de ocorrência
diante das 147 denúncias apresentadas.
A Capital e a Região Metropolitana, em 2015, responderam por 27
desses 34 boletins de ocorrência registrados.
Nas demais localidades, a macrorregião que teve mais casos foi a
que abrange o Vale do Paraíba, a Baixada Santista, o Litoral Norte e
o Vale do Ribeira.
“O trabalho da equipe de Fiscalização é averiguar, orientar, constatar e notificar os casos de não atendimento às diretrizes, principalmente, do Código de Ética Odontológica. O Conselho não possui
competência legal para lacrar estabelecimentos ou aplicar notificações
ou sanções em decorrência de infrações à legislação sanitária, contudo,
considerando o dever de proteção da saúde da população, realiza uma
verificação global dos estabelecimentos odontológicos para subsidiar

eventual ação que se fizer necessária perante a Vigilância, Prefeitura e Estado e,
quando for o caso, o Ministério Público”,
finaliza Fernando Seiji.
Quando constatados casos de exercício ilegal da Odontologia, o fato deixa de ser uma simples irregularidade,
torna-se infração penal, problema de alçada policial. Nesse caso, os envolvidos
são encaminhados a uma delegacia de
polícia e a autoridade policial lavrará o
respectivo boletim de ocorrência para as
providências judiciais cabíveis.
Não sendo possível a constatação
do flagrante, entretanto, com a existência de indícios da materialidade e autoria, o Conselho oficia as delegacias de
Polícia Civil.
Na Capital, por exemplo, há o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) que possui delegacias
especializadas no combate aos crimes
contra a saúde pública.
O Conselho conta com a colaboração de todos os inscritos para auxiliar na
fiscalização do exercício da Odontologia. As denúncias podem ser feitas por
meio dos canais FALE CONOSCO, no
site do CROSP, ou do aplicativo CROSP,
disponível para download gratuito nas
versões IOS e Android. Também podem
ser realizadas por carta ou pessoalmente, na sede (Avenida Paulista, 688, Térreo, CEP 01310-909, São Paulo, SP) ou
nas delegacias seccionais.
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É fundamental que o cirurgião-dentista preserve
uma relação de transparência e respeito com o
paciente, fortalecendo a confiança entre as partes
e minimizando riscos de conflitos

10 REVISTA do CROSP

C

omo acontece em outros países, a Odontologia brasileira vem recebendo, gradativamente, um número maior de demandas judiciais
e extrajudiciais. Os motivos são os mais diversos, mas acredita-se
que o aumento no número de ações se deve ao maior acesso à Justiça e às
informações, além do fato de que o Código de Defesa do Consumidor hoje
está muito mais consolidado nessas relações de serviço.
Vale lembrar, contudo, que o Código de Ética Odontológica observa a
natureza personalíssima da relação entre o paciente e o cirurgião-dentista. A
prestação dos serviços odontológicos é muito diferente dos demais serviços,
e tem peculiaridades únicas. Para começar, a relação entre o profissional e
o paciente requer cuidados essenciais. Afinal, está sentado na cadeira um
ser humano, com toda a complexidade de sentimentos e em suas diversas
dimensões: biológica, psicológica, social e espiritual.

A importância dos esclarecimentos

É preciso ressaltar também que este paciente tem diversas expectativas
sobre o seu tratamento bucal. O paciente tende a acreditar que o resultado
almejado por ele poderá ser garantido, sendo um equívoco considerar que
procedimentos odontológicos são simples ou meramente previsíveis, tampouco que se pode prometer resultados precisos.
Assim, para evitar falsas ilusões do paciente, o cirurgião-dentista – que tem
autonomia para diagnosticar, planejar e executar tratamentos – deverá esclarecer de forma clara e objetiva sobre o procedimento que será realizado, explicando sobre as limitações técnicas e biológicas, riscos e alternativas de tratamento. É
fundamental, ainda, que o profissional esclareça quais são as responsabilidades,
compromissos e cuidados que o paciente deve ter durante e após o tratamento.
Há, ainda, a necessidade de observar melhor a maneira de divulgação
dos serviços odontológicos. Algumas formas de publicidade e marketing
podem induzir o paciente a acreditar que o tratamento alcançará suas expectativas. Se o profissional anuncia e oferece seus serviços com fortes promessas e garantias de resultado, sua responsabilidade civil poderá transformar-se de subjetiva para objetiva, com o dever inequívoco de indenizá-lo
caso não alcance o esperado.

Algumas formas
de publicidade e
marketing podem
induzir o paciente
a acreditar que
o tratamento
alcançará suas
expectativas.
Se o profissional
anuncia e oferece
seus serviços com
fortes promessas
e garantias de
resultado, sua
responsabilidade
civil poderá
transformar-se
de subjetiva para
objetiva, com o
dever inequívoco
de indenizá-lo
caso não alcance
o esperado

Quando há o dever de indenizar

De acordo com o Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
Este dever de reparação é chamado de responsabilidade civil.
A responsabilidade civil do cirurgião-dentista é subjetiva, apurada mediante verificação de culpa, conforme se vê no §4º, do Art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, ou seja, se o profissional gerar algum dano ao paciente
será verificada a ocorrência de eventual negligência, imperícia, imprudência,
caso fortuito ou de força maior ou outra situação imprevisível ou inevitável.
A responsabilidade civil pode alcançar danos morais, caracterizados
como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais como
aqueles que se referem à sua liberdade, à sua honra, à saúde mental ou física,
à sua imagem, e pode também alcançar a esfera dos danos materiais, abrangendo os que atingem o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas.
Enquanto a responsabilidade civil subjetiva é verificada através da análise de
negligência, imperícia ou imprudência, nos casos da responsabilidade civil objetiva não se questiona se houve culpa do agente. Há o dever de indenizar em razão
do risco da atividade que se realiza.
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Importante destacar que a indenização será medida pela extensão do dano,
não eximindo o agente causador do prejuízo de eventual responsabilização no
âmbito ético profissional e/ou no âmbito criminal.

Responsabilidade Civil das Pessoas Jurídicas

Clínicas odontológicas, cooperativas, operadoras e seguradoras de planos
odontológicos têm responsabilidade civil objetiva. Isso porque, ainda que não
tenham agido com culpa de sua parte, respondem pelos atos praticados por
terceiros, responsáveis pela prestação do serviço odontológico em seu nome.
Isso significa dizer que um tratamento odontológico realizado por intermédio dessas pessoas jurídicas, caso gere algum dano ao paciente, deverá ser reparado independentemente de qualquer situação, sem prejuízo
de verificação posterior de culpa daquele cirurgião-dentista que executou
o ato danoso e que poderá responder pelos problemas causados não só ao
paciente como à empresa demandada.

Exclusão da Responsabilidade Civil

Os prestadores de serviços odontológicos só não serão responsabilizados quando provarem que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe.
Ou então em situações nas quais é possível comprovar culpa exclusiva do
paciente ou de terceiros.
Nesse sentido é importante relembrar a importância do atendimento
individualizado, correto e eficiente, em que o paciente é respeitado em sua
essência, e o cirurgião-dentista se mostra disponível e apto a ouvir seus anseios, suas queixas e necessidades. E mais, confere ao paciente a preservação
de sua autonomia e a ciência efetiva, de forma clara, para que o tratamento
seja consentido, sabendo dos objetivos e riscos daquilo que foi proposto.

Ainda que
determinada
conduta tenha
sido solicitada pelo
próprio paciente ou
por seu responsável
legal, o cirurgiãodentista responde
por seus atos.
Por isso, ele
deve se guiar no
tratamento por
suas convicções
técnico-científicas,
por sua experiência
clínica e por
pesquisas e estudos

Odontologia: obrigação
de meio ou de resultado?
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Há muita discussão no meio jurídico e odontológico sobre essa temática.
Aos que vivenciam diariamente a realidade da profissão, não há dúvidas de que
a Odontologia, em sua essência, é uma ciência cuja obrigação deve ser considerada como de meio. Na obrigação de meio observa-se que o agente é profissio-
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nal legalmente habilitado a praticar
aquele ato, empregando suas ações
com diligência e prudência.
Outras obrigações do cirurgião-dentista incluem o compromisso de aplicar técnica reconhecida cientificamente e indicada a
cada caso, usar material de qualidade, e usar todo o conhecimento
disponível para preservar e favorecer a saúde. As condições biológicas e as respostas do organismo do
paciente às técnicas empregadas,
os fatores externos ou internos, a
colaboração e a participação do paciente durante ou após o tratamento podem interferir totalmente no
planejamento apresentado – esteja ele em execução ou finalizado.
Nesse contexto, é fundamental
que o cirurgião-dentista considere
as necessidades do paciente e seus
desejos, mas, sobretudo, suas limitações biológicas e outras situações
que podem favorecer, dificultar ou
prejudicar o tratamento.

Como minimizar riscos com
o prontuário odontológico
O prontuário odontológico, conjunto dos documentos obtidos durante o
tratamento, é um importante fator nessa relação, pois contém informações
relevantes para o exercício profissional. Ferramenta que o cirurgião-dentista
dispõe para registrar de forma correta e detalhada os dados do paciente. É
indicado que seja realizado de forma individualizada e de acordo com as necessidades do paciente e da especialidade tratada.
Quando feito de maneira apropriada, o prontuário permite ao cirurgião-dentista comprovar, em qualquer época, que o diagnóstico e o tratamento foram realizados dentro dos padrões recomendados. Além disso, o documento
pode servir como objeto de proteção do profissional no caso de ações judiciais e
de instrumento de consulta em situações de identificação humana.
Ainda que determinada conduta tenha sido solicitada pelo próprio paciente ou por seu responsável legal, o cirurgião-dentista responde por seus
atos. Por isso, ele deve se guiar no tratamento por suas convicções técnico-científicas, por sua experiência clínica e por pesquisas e estudos. Também é
importantíssimo que o profissional invista em um relacionamento transparente e de confiança com seu paciente.
É certo que as exigências sociais da atualidade valorizem cada vez mais o
padrão estético, e que muitos pacientes procurem os cirurgiões-dentistas com
esse foco. Mas logicamente caberá ao profissional mostrar ao paciente que um
tratamento odontológico deve ter um objetivo muito mais nobre e profundo
do que o mero apelo estético. Vale lembrar que o investimento em saúde bucal
envolve a saúde como um todo.
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Os 97 anos de Antonio Césio de Pádua Lima, uma
das maiores referências do Brasil em Periodontia,
são a prova do poder rejuvenescedor do trabalho,
do estudo e da criação

A

té os 92 anos, o Prof. Dr. Antonio Césio de Pádua Lima trabalhava
diariamente no seu consultório da avenida Cidade Jardim, em São
Paulo. Chegava pontualmente às 8h e ficava até o meio-dia atendendo clientes na área de Periodontia, sua maior especialidade. À tarde, dedicava-se aos estudos, como faz até hoje.
Um problema no joelho direito o fez deixar a rotina do consultório, mas
não a Periodontia, sua paixão. No escritório de sua residência, Pádua Lima
está cercado de livros sobre o tema e revistas especializadas. Além de jornais,
que ele lê diariamente.
Um dos nomes mais conhecidos do Brasil quando o assunto é Periodontia, Pádua Lima abriu com toda sua simpatia os seus antigos álbuns de
fotografia para mostrar à reportagem da revista do CROSP sua inspiradora trajetória de vida.

Viagem em plena guerra

Natural de São João da Boa Vista, no interior paulista, Pádua Lima se formou na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em 1940 e,
dois anos depois, teve uma oportunidade imperdível: ganhou uma bolsa para
estudar em Nova York.
Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, foi para os Estados Unidos
participar de um programa de pós-graduação na renomada Universidade de
Columbia. “Na viagem de navio, a embarcação fazia rota em zigue-zague para
escapar dos bombardeios dos submarinos alemães”, relembra o cirurgião-dentista. Sim, porque em janeiro de 1942, a Marinha alemã começou suas ações no
Atlântico Sul, afundando navios em rota para os Estados Unidos.
Pádua Lima e outros 20 jovens recém-formados em Odontologia viviam
então a aventura de chegar aos Estados Unidos para estudar no auge da guerra.
Uma vez na Universidade de Columbia, onde havia recebido uma bolsa
de dois meses, ele conseguiu esticar seu prazo de estudos para quase um
ano. O motivo foi o estímulo de Isador Hirschfeld, professor associado da
universidade, que viu o interesse do jovem brasileiro na Periodontia. “Naquela época, os graves problemas de gengiva no Brasil eram resolvidos com
extração e dentadura; e quando contei sobre isso, o Dr. Hirschfeld me disse
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que lá não se usava mais dentadura. Eu perguntei: ‘E como tratam
a piorreia?’, ao que ele respondeu:
‘Fique mais tempo para aprender’.”
O cirurgião-dentista Hirschfeld,
pai do tratamento de gengivas nos
Estados Unidos, designou um higienista dental para acompanhar
Pádua Lima de manhã até a noite.
“Eu passava o dia todo raspando
dentes para remover bactérias e
aprendendo as técnicas mais elaboradas de preservação das gengivas”,
conta. “Foi uma grande descoberta,
porque quando esse processo é feito
de forma correta e eficiente, a gengiva cola de novo no dente e a cicatrização é perfeita”.
A partir daí, o jovem recém-formado conseguiu outra bolsa
de estudos, desta vez na Universidade de Michigan e, em seguida,
na Universidade da Pennsylvania, onde também foi assistente
no Pennsylvania Hospital, como
cirurgião-dentista residente.
De volta ao Brasil, foi trabalhar
com o Prof. Ciro Silva, que tinha
fundado a cadeira de Radiologia na
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Foi assistente
de Radiologia na USP e, mais tarde,
livre-docente na mesma área.

Foto: divulgação

Mas foi graças ao seu trabalho dedicado no consultório próprio que Antonio
Césio de Pádua Lima cresceu em sua carreira e formou os quatro filhos. Com
sua técnica primorosa para tratar a doença periodontal, com procedimentos
como a raspagem radicular adequada, ele conquistou uma clientela fiel de várias
gerações e ajudou a formar novos profissionais na área. Foi presidente da Seção
de Periodontia da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD) e fundou a cadeira de periodontia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas,
onde foi professor-titular durante 17 anos.

Leitura, frutas e caminhadas

Casado há 65 anos com dona Flora, de 87 anos, ele conta que conheceu quase o mundo todo ao lado da esposa, em viagens de férias e também de trabalho,
como congressos e encontros profissionais. “Ela adora viajar e como hoje eu
prefiro ficar mais em casa, a Flora vai com os filhos e netos. Nossa viagem ao
exterior mais recente foi há cinco anos”.
Além de ler muito, o que Antonio Césio mais gosta de fazer é conversar
sobre periodontia com o filho Fábio – também cirurgião-dentista, o único dos
quatro a seguir a profissão do pai – e curtir os três bisnetos nos almoços aos
domingos que reúnem toda a família em sua casa.
Perguntado sobre os seus segredos de saúde para manter a mente e o corpo
sãos aos 97 anos, Pádua Lima abre um largo sorriso: “Apenas uma vida simples
e feliz, com muito trabalho e ao lado da família”. Ele confidencia também que
não bebe nada de álcool e prefere frutas aos doces na hora da sobremesa. O seu
pai, professor de Higiene e Biologia na escola normal, sempre falou sobre os
malefícios do cigarro e da bebida, o que o fez se distanciar desses vícios desde
menino. Já os esportes, como a equitação, e as longas caminhadas, seduziram-no por muito tempo. Hoje ele caminha com mais dificuldade, mas não deixa
de se exercitar. Além de fazer fisioterapia diariamente. “O Césio é muitíssimo
ativo, está sempre lendo e querendo conversar sobre os mais diversos assuntos”,
encanta-se dona Flora, companheira e fã assumida do marido há 65 anos. “Ele
tem dez anos a mais do que eu, mas parece um menino”.

Antonio Césio em
sua casa, em São Paulo:
a dedicação à Odontologia
faz parte da sua trajetória

“Eu passava o dia
todo raspando
dentes para
remover bactérias
e aprendendo
as técnicas mais
elaboradas de
preservação das
gengivas... Foi uma
grande descoberta,
porque quando esse
processo é feito
de forma correta
e eficiente,
a gengiva cola
de novo no dente
e a cicatrização
é perfeita”

REVISTA do CROSP 15

Vista do Instituto Central
e de parte do enorme
Prédio dos Ambulatórios
no complexo do HC

Bocas
saudáveis
no Hospital das Clínicas

Comitê de Odontologia Hospitalar é criado para apoiar
o trabalho dos cirurgiões-dentistas que atuam nas oito
unidades do Hospital das Clínicas
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atendimento

F

undado há pouco mais de
70 anos, em abril de 1944,
o Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é o maior complexo hospitalar da América Latina,
com 352 mil m² de área construída,
2.400 leitos, cerca de 1,7 milhão de
consultas ambulatoriais por ano e
21.600 funcionários. Anualmente,
são realizados por lá aproximadamente 320 mil atendimentos de
emergência, 80 mil internações,
40 mil cirurgias, 14,5 milhões de
exames laboratoriais, 1 milhão de
procedimentos de diagnóstico por
imagem e 900 transplantes.
O complexo do HC é formado
pelo Instituto Central, o Instituto
do Coração, o Instituto da CrianCirurgia é finalizada
ça, o Instituto da Medicina Física
na área de Odontologia
do Instituto Central
e de Reabilitação, o Instituto de
do Hospital das Clínicas
Ortopedia e Traumatologia, o Instituto de Psiquiatria, o Instituto de
Radiologia e o Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo. Nesses
Hospital das Clínicas da Faculdade de
oito institutos, atuam 100 cirurgiMedicina da Universidade de São Paulo
ões-dentistas (68 contratados e 32
é
o maior complexo hospitalar da
residentes de pós-graduação).
América Latina, com 352 mil m² de área
Para coordenar o trabalho
desses profissionais, foi criado há
construída, 2.400 leitos, cerca de 1,7
pouco mais de um ano o Comitê
milhão de consultas ambulatoriais por
Assistencial, Técnico e Científiano e 21.600 funcionários
co da Odontologia Hospitalar do
HC da FMUSP, presidido pelo
cirurgião-dentista José Tadeu Tesseroli de Siqueira, coordenador da equipe de
dor orofacial do Instituto Central. “Anteriormente, o HC só tinha comitês de
médicos e enfermeiros, agora acabamos de criar o de profissionais da área de
Odontologia. Temos um representante de cada um dos oito institutos em nosso conselho deliberativo e nosso objetivo é traçar as políticas de saúde bucal de
todo esse nosso enorme complexo hospitalar e unificar as nossas ações. Cada
departamento tem suas especificidades, mas muitas demandas são comuns.
Essa união só fortalece a Odontologia, que tem um importante trabalho aqui
no HC desde a fundação do hospital”, explica o presidente do comitê.

Atendimento no Prédio dos Ambulatórios

A maior concentração de cirurgiões-dentistas fica no Instituto Central,
onde a divisão de Odontologia dispõe de 11 consultórios e, a cada dia, são
feitos entre 100 e 120 atendimentos. A equipe é formada por 68 profissionais, sendo que 30 deles são cirurgiões-dentistas. Ali, no sexto andar do gigantesco Prédio dos Ambulatórios, os trabalhos são coordenados por Maria
Paula Melo Peres. “Atendemos aqui de segunda a sexta, das 6h às 19h, mas
temos plantões 24h no Pronto-Socorro e nas UTIs, além de sermos respon-
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atendimento

sáveis pela assistência aos pacientes de alta complexidade do NADI (Núcleo
de Atendimento Domiciliar Interdisciplinar). Só trabalhamos com demanda
referenciada, ou seja, atendemos apenas os pacientes internados ou em tratamento em outras unidades do hospital, que chegam a nós por indicação de
um médico daqui do HC”, esclarece Paula.

Pacientes com necessidades especiais

A estrutura da Divisão de Odontologia no Instituto Central conta ainda
com um laboratório de próteses dentárias e um almoxarifado onde é estocada uma quantidade enorme de equipamentos e remédios usados no atendimento aos milhares de pacientes que passam por lá a cada mês. Os casos
mais frequentes nos consultórios do Instituto Central são de tratamento de
dor orofacial (com serviços prestados em parceria com o pessoal do Departamento de Neurologia), de cirurgias bucomaxilofaciais e de atendimento
básico a pacientes com necessidades especiais – pessoas com alterações graves de origem neurológica, imunológica ou hematológica que impedem os
trabalhos fora do ambiente hospitalar. “Somos referência no atendimento de
pessoas com necessidades especiais”, orgulha-se Paula.

Os casos mais
frequentes nos
consultórios do
Instituto Central
são de tratamento
de dor orofacial,
de cirurgias
bucomaxilofaciais
e de atendimento
básico a pacientes
com necessidades
especiais

Cuidados no Instituto de Psiquiatria

No Instituto de Psiquiatria, os trabalhos são supervisionados pelo cirurgião-dentista Reynaldo Antequera. Nessa unidade do complexo hospitalar
do HC, que possui três consultórios, são feitos a cada mês cerca de 400 atendimentos. Em alguns casos, a Odontologia é fundamental no tratamento dos
pacientes. Isso acontece muito nos distúrbios alimentares, como a anorexia
e a bulimia. “Temos casos em que o paciente tem problemas de erosão dentária causada pelos constantes vômitos e outros em que o paciente não quer
comer porque está com alguma dor bucomaxilar ou com cáries e inflamações gengivais”, exemplifica Antequera.

Fotos: divulgação

O almoxarifado do IC
estoca equipamentos
e remédios para os
mais de 100 atendimentos
feitos ali a cada dia
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Por ter pacientes com internações demoradas – a média é de 2
meses – o Instituto de Psiquiatria
consegue muitas vezes começar e
terminar um tratamento odontológico completo em seus pacientes.
“O tempo e a convivência são muito importantes também para conquistarmos a confiança de autistas.
No primeiro contato, muita vezes
eles se mostram arredios, mas
depois acabamos conquistando
a confiança deles e aproveitamos
para transmitir noções de higiene
bucal”, relata Antequera, que destaca ainda que o IPq do HC é uma
das poucas instituições psiquiátricas do país que dispõe de um
serviço odontológico permanente,
que funciona de segunda a sexta,
das 7h às 19h.

Multidisciplinas

No Instituto da Medicina Física e de Reabilitação (Imrea), a
equipe conta com quatro cirurgiões-dentistas e três auxiliares, que
atuam em suas três unidades que
contam com atendimento odontológico: Vila Mariana, Lapa e
Umarizal. Na unidade Morumbi,
que tem muitos pacientes internados, muitas vezes o atendimento é
feito no leito. A cada mês, são feitos entre 300 e 400 atendimentos.
“Tratamos de pacientes com lesões encefálicas, lesões medulares,
síndrome de Down ou fibromialgia, além de amputados e hemofílicos, entre outros. O mais complexo é o atendimento de crianças
especiais e de pacientes com disfagias severas ou discrasia sanguínea e uso de anticoagulantes”,
conta Leda Maria Guerra, coordenadora de Odontologia do Imrea.
“O tratamento aqui no instituto é
multidisciplinar, e acredito que os
serviços odontológicos dão uma
excelente colaboração no processo de reabilitação do paciente
como um todo”, completa Leda.
O atendimento odontológico

Siqueira e pós-graduandos
que fazem residência
no Instituto Central

em um complexo hospitalar do porte do Hospital das Clínicas é um trabalho excepcional. “Não podemos nunca perder de vista que o HC não
é um simples hospital, é uma instituição ligada à Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo. Nosso trabalho é fundamentado no tripé
formado pela Assistência, pelo Ensino e pela Pesquisa. Temos o dever de
oferecer um bom atendimento à população e temos também que formar
novos profissionais aptos a tratar esses milhares de pessoas que precisam
de cuidados bucais e dentários. E, por meio das pesquisas, temos ainda
que transformar o conhecimento científico em algo que proporcione uma
vida melhor aos pacientes do hospital”, diz José Tadeu Tesseroli de Siqueira. A residência em Odontologia Hospitalar do HC é a primeira do país
e tem como objetivo formar profissionais com capacidade para enfrentar
todas as complexidades do atendimento odontológico em um hospital de
primeira linha. “Os residentes têm de sair daqui capazes de enfrentar as
mais variadas situações e precisam saber como trabalhar com todos os
tipos de pacientes. Uma simples extração torna-se um procedimento bem
mais complexo quando o paciente é um hemofílico, entende? Nosso desafio é integrar cada vez mais a assistência à população, o ensino aos pós-graduandos e o trabalho dos pesquisadores”, finaliza Siqueira.

CROSP SE REÚNE
COM COMITÊ DO HC
José Tadeu Tesseroli
de Siqueira, do Comitê
Assistencial, Técnico e
Científico em Odontologia
Hospitalar do Hospital das
Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade
de São Paulo, se reuniu
com o CROSP para debater
a implantação do Comitê
de Ética Odontológica no HC.
Este Comitê é pioneiro
no estado de São Paulo.
O Conselho espera que essa
iniciativa estimule outras
similares em serviços públicos
e privados.

Ainda nessa reunião,
foi discutida a realização
de palestras de ética
e atualização profissional
do Programa Integração,
promovido pelo CROSP,
dentro do Programa
de Educação Continuada
do Hospital das Clínicas
no decorrer de 2016.
Outras instituições
hospitalares que tiverem
interesse também podem
solicitar a realização
das palestras e a criação
das Comissões de Ética
ao Conselho.
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carreira

Início de

carreira

Mais de 2 mil novos cirurgiões-dentistas entram no mercado
de trabalho em São Paulo a cada ano. É importante ter em mente
que a profissão, nos dias de hoje, exige atualização constante

N

osso país tem hoje uma
das Odontologias mais
respeitadas do mundo,
com profissionais qualificados para
trabalhar nas mais diversas especialidades. Trata-se de uma carreira que
envolve a saúde e o bem-estar geral
da população. Afinal, os cirurgiões-dentistas não tratam apenas dos
dentes, mas do paciente como um
todo: quando a saúde bucal não está
em harmonia, as bactérias dessa região podem se proliferar e atingir
outros órgãos.
Essas e outras características da
profissão sempre reforçaram a certeza de Milena Regiane Rodrigues,
de que a Odontologia era a carreira
de sua vida. Desde menina, ela queria se tornar uma cirurgiã-dentista.
“É um sonho antigo. E o curioso é
que eu nunca tive alguém da família
nessa profissão”, conta Milena.
Obstinada por seu projeto, Milena teve uma trajetória intrincada
antes de poder se formar na carreira
que elegeu desde cedo. Mas nunca
desanimou. “Minha família tinha
poucos recursos e eu comecei a
trabalhar aos 14 anos. O sonho foi
sendo adiado, mas eu sempre tive
certeza de que iria conseguir”.
Ela trabalhou como repositora em supermercados, vendedora,
balconista, até que conseguiu se
inscrever em um curso técnico em
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próteses. Depois atuou como gesseira em um centro de documentação odontológica, e, tempos depois, como auxiliar em saúde bucal no consultório de uma
cirurgiã-dentista. “Foi a partir dessa experiência que eu consegui juntar dinheiro
para fazer a faculdade”, relembra Milena, recém-formada em Odontologia.
Agora ela faz parte do time de cirurgiões-dentistas de duas clínicas. “Prefiro trabalhar dessa forma mais flexível para poder programar meus horários
e ter maior autonomia do meu dia a dia. Quero ir aos poucos formando a
minha carteira de clientes, me especializar depois em Endodontia e, com mais
tempo e experiência, abrir o meu próprio consultório”, afirma.
Mesmo no atual cenário econômico, Milena tenta manter seu habitual
otimismo: “O ganho financeiro não está ótimo, mas também não está ruim.
Quem trabalha bem consegue crescer.”
Essa opinião é partilhada pela cirurgiã-dentista Catia Beraldo, também
recém-formada.
Segundo ela, a experiência universitária foi positiva para que ela aprendesse a lidar melhor com as pessoas, a ouvir os pacientes. “Sou um pouco tímida
e a faculdade me trouxe mais autoconfiança”, afirma a jovem profissional, que
pretende se especializar em Ortodontia.
Como Milena e Catia, milhares de recém-formados saem para o mercado
de trabalho todos os anos. De acordo com dados do CFO nove mil cirurgiões-dentistas são formados anualmente no Brasil, e só no estado de São Paulo são
mais de dois mil formandos por ano.
Esses jovens profissionais devem ter em mente que a profissão, nos dias
de hoje – a exemplo de outras carreiras –, exige atualização constante. O
setor está muito mais competitivo e exigente. As pesquisas e as novas tecnologias transformam constantemente o mercado, trazendo técnicas, abordagens e produtos inéditos, e que exigem diferenciais dos cirurgiões-dentistas.
É importante o investimento contínuo no desenvolvimento profissional,
além da participação em congressos e da leitura de periódicos nacionais e internacionais. Também é desejável que o cirurgião-dentista que almeje abrir o
seu próprio negócio tenha conhecimentos de administração, gestão empresarial e educação financeira, matérias que podem ajudar no empreendedorismo.
A Odontologia não se resume ao atendimento clínico e pode apontar novos

Novos cirurgiões-dentistas no mercado
nos últimos 5 anos no estado de São Paulo
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A Odontologia
não se resume
ao atendimento
clínico e pode
apontar novos
horizontes, como
a representação
de produtos
odontológicos,
a atuação em
programas
governamentais
destinados à saúde
bucal, o trabalho
em empresas e o
foco na educação
e nas pesquisas

horizontes, como a representação
de produtos odontológicos, a atuação em programas governamentais
destinados à saúde bucal, o trabalho em empresas e o foco na educação e nas pesquisas.
Em relação às especialidades,
há um leque aberto de escolhas,
e isso pode ser muito gratificante
para o recém-formado, que pode
se embrenhar em estudos nas
mais diferentes áreas, conseguindo, assim, uma formação mais
diversificada e completa. É com o
que sonham Milena e Catia, duas
cirurgiãs-dentistas apaixonadas
pela profissão. “O que mais me encanta é poder ajudar um paciente
a se sentir melhor, mais feliz e com
maior bem-estar”, diz Milena. Realmente, saber – e gostar de – lidar
com as pessoas é essencial na profissão, que está inserida no setor
de saúde, um nicho fundamental
na vida humana. Sem dúvida, um
trabalho gratificante.
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empreendedorismo

Crescimento
pessoal e profissional
Cirurgiões-dentistas de Araraquara, de Piracicaba e de
Assis comentam as lições que tiraram de suas participações
no programa Cirurgião-Dentista Empreendedor

L

ançado em 2013, o programa Cirurgião-Dentista Empreendedor é fruto
de uma parceria entre o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae). Em março de 2014, deu início a um ciclo de atividades presenciais em
cidades do estado de São Paulo que possuem escritório regional do Sebrae-SP.
Como resultado disso, vários cirurgiões-dentistas já colhem os frutos de
sua participação no programa. “Tenho 55 anos, sou formado pela Faculdade
de Odontologia de Piracicaba – Unicamp – na turma de 1982. Acredito que
eu e a maioria dos colegas cirurgiões-dentistas que estava presente nas palestras somos profissionais autônomos com uma excelente formação voltada para
a área odontológica, mas sem uma visão empresarial. Recebemos apenas formação mínima nas áreas de finanças, gestão, marketing, recursos humanos e
planejamento estratégico. Portanto, todos os ensinamentos do programa vieram
ao encontro dessa enorme lacuna em nossa instrução”, avalia Francisco Dimas
Tranquilin, clínico-geral e especialista em Implantodontia com consultório na
cidade de Piracicaba.
“O programa foi muito abrangente, e várias lições foram muito bem
aproveitadas. No meu caso, destaco a visão melhorada e atualizada da gestão
financeira que a nós foi transmitida. Exemplo disso foi a ‘aula’ de composição de custo de um serviço que recebemos e as orientações sobre a aplicação
do fluxo de caixa como forma de visualização dos resultados a curto, médio
e longo prazo”, emenda Tranquilin.

Visão ampla

Em outras regiões do Estado, a satisfação foi a mesma. Ana Paula Pomini, de
41 anos, que tem consultório em Assis, faz coro às observações de seu colega de
Piracicaba. “Nunca tinha tido nenhuma orientação ou assessoria em gestão de
consultório. Eu não tinha noção nenhuma de administração do negócio, então
ainda estou tendo um pouco de dificuldade. Mas sinto que agora já sei qual
caminho devo seguir. Com um pouco mais de tempo eu chego lá. Essa parceria
com o Sebrae é uma iniciativa maravilhosa para orientar profissionais liberais
que infelizmente não tiveram antes os ensinamentos corretos para gerir seu negócio.”, diz Ana, que é especialista em periodontia e formada em 1996.
“O principal ensinamento que incorporei no meu consultório após
acompanhar as apresentações do programa Cirurgião-Dentista Empreendedor foi cuidar com atenção do fluxo de caixa. Para mim, a parte mais importante do programa foi a área financeira. Eu misturava as minhas contas
particulares com as do consultório, e isso não permite que a gente avalie a
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performance da empresa com clareza”, completa Ana.
O cirurgião-dentista Luis Paulo
Bellini, que tem 49 anos e mantém
um consultório em Araraquara,
também se surpreendeu com o que
aprendeu. “No programa recebemos informações específicas para a
nossa área e temos uma visão bem
detalhada de como gerir a nossa
empresa. Levei como principal ensinamento dessas palestras que é
sempre necessário estarmos atentos
à gestão do consultório/clínica, pois
só assim poderemos ter o controle
de nosso negócio e o real panorama
dos ganhos. O acompanhamento
financeiro é essencial”, opina Bellini,
que é especialista em Ortodontia e
Ortopedia Funcional dos Maxilares e formado em 1988. “O ganho
pessoal foi muito grande. Minha
visão de empreendedor melhorou
sensivelmente depois do programa
e continuo a buscar ainda mais a
melhora da administração do meu
consultório”, diz Dimas, de Piracicaba. “O programa não mudou

a quantidade de pessoas atendidas - mudou sim o modo como essas pessoas
são atendidas. As palestras do programa Cirurgião-Dentista Empreendedor me
ajudaram a enxergar melhor os meus resultados e, mais do que isso, me levaram
a uma reflexão de como as pessoas gostariam de ser atendidas, de que a gestão
mais profissional do consultório pode levar a um melhor resultado financeiro e
com consequente melhora da minha qualidade de vida”, afirma Bellini, de Araraquara. “Mais do que elevar os meus resultados, sinto que o programa ajudou
muito a organizar o meu consultório”, observa Ana Paula, de Assis.
Mais preparados, os empreendedores se mostram otimistas, apesar da crise
econômica que assola o país nesse biênio 2015/2016.
“As dificuldades são as portas abertas para o aprendizado e a melhoria do
nosso ser. No fim de um ano, faço uma retrospectiva do que se passou, vejo
o que foi realizado e o que não foi e estabeleço metas para o próximo ano. A
busca da excelência é o combustível para a gente sempre seguir em frente.
A partir de 2016, quero integrar vários especialistas em minha clínica para
oferecer serviços de melhor qualidade aos meus clientes. Creio que preciso
melhorar sempre, e nunca ficar parado achando que está bom assim do jeito
que está”, filosofa Tranquilin.
“Sem dúvida o desemprego afeta diretamente nossos consultórios e clínicas. As pessoas, quando têm incertezas, evitam fazer gastos. Sinto hoje que os
novos pacientes estão escassos, e acredito que seja exatamente por essa falta de
segurança financeira. Acredito que 2016 será um ano difícil, para os pacientes
e para os profissionais também. Mas creio que, com tranquilidade, estudo das
situações econômicas e sem fazer loucuras, chegaremos ao final de 2016 em melhores condições do que estivemos em 2015”, prevê Bellini.
“Espero que em 2016 possamos continuar a crescer em nossas profissões e em nossos negócios, alcançando o sucesso profissional e financeiro”,
declara Ana Paula.
Profissionais que ainda não participaram de nenhuma das palestras do
ciclo presencial podem se informar sobre como se beneficiar do programa
procurando diretamente o escritório do Sebrae-SP em sua região ou entrando em contato através do serviço Fale Conosco, no site do CROSP.
Além disso, a cartilha “Como abrir e fazer a gestão de uma clínica odonto-

lógica” pode ser acessada no site do
CROSP. Ela traz informações sobre
a legislação vigente para se abrir
uma clínica odontológica e oferece
dicas e alertas sobre os cuidados
necessários para a boa gestão de
uma empresa. As orientações se
aplicam também aos laboratórios
de próteses dentárias, clínicas de
radiologia e comercializadoras de
produtos odontológicos. O material apresenta estratégias de administração pensadas especificamente para o dia a dia dos profissionais
da Odontologia, através de processos e conceitos de empreendedorismo abordados de forma ética,
simples e prática.

Cursos on-line

Além da cartilha, a parceria
disponibiliza cursos de educação
a distância em áreas como finanças, marketing e planejamento.
Essas aulas estão disponíveis gratuitamente com acesso pelo site do
CROSP. Cada curso possui carga
horária de 3 horas e, após sua conclusão, cada aluno pode solicitar
um certificado. Os cursos podem
ser acessados a qualquer momento
e de qualquer computador ou tablet conectado à internet.

Foto: divulgação

Aulas do programa de
empreendedorismo focam
em temas como finanças,
gestão, marketing e
planejamento estratégico
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seguro de vida

Tranquilidade
e proteção para todos
Fotos: Dollar Phoro Club

Apólice do seguro de vida do CROSP começa a valer
no dia seguinte ao pagamento da anuidade

O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo oferece a todos os
inscritos quites com as suas anuidades o direito a um seguro de vida.
Para cada novo ano, nova apólice é firmada, cuja vigência conta
a partir do pagamento da anuidade até 31 de dezembro do ano em curso. O
profissional já tem direito ao seguro a partir de zero hora do dia seguinte à
quitação da sua anuidade, desde que preenchidos os requisitos determinados pela seguradora.
O seguro é em grupo e tem apólice única. Os beneficiários são pessoas indicadas pelo profissional assegurado para receber a indenização do seguro de vida
em caso de sua morte. A indicação dos beneficiários é livre e pode ser alterada
a qualquer momento, quantas vezes o profissional quiser ou forem necessárias.
Na falta de designação de beneficiários, a indenização será paga na forma estabelecida no artigo 792 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/02).
A apólice cobre ocorrência por morte natural ou acidental e invalidez
permanente causada por acidente. As coberturas e valores do seguro oferecido pelo CROSP em 2016 são os exibidos no quadro da página ao lado.
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Os profissionais remidos também têm direito ao seguro de vida do CROSP.
Desde 2010, todo profissional que estiver quite com a anuidade no exercício
anterior à sua remissão (setenta anos), terá direito a continuar na apólice, pagando o valor referente ao prêmio do seguro, e assim também nos exercícios
seguintes, mesmo que mude a seguradora. Caso haja interrupção deste pagamento, o seguro é extinto automaticamente sem possibilidade de retorno.

A importância de ter um seguro de vida

Existem riscos que têm consequências graves e de grande impacto econômico na vida dos cidadãos. Uma morte prematura pode afetar seriamente os recursos familiares, levando à redução dos rendimentos. O mesmo pode acontecer
por conta de um acidente de trabalho que causa invalidez precoce. Esses são
riscos que podem ser – ao menos em parte – cobertos por um seguro de vida.
O seguro de vida surge como forma de prevenir, no aspecto financeiro, as
consequências da morte ou de um incidente que gere uma incapacidade para
o trabalho. A prevenção é a base e a razão de ser do seguro. Ele deve ser visto
como um gesto de carinho e amor aos nossos familiares. O seguro de vida não
substitui ninguém, mas sua missão básica é prestar uma proteção financeira
no caso de uma perda. E essa proteção financeira evita que, em horas de abalos
ou tristezas, a família tenha ainda mais desconfortos e preocupações.
Ter um seguro de vida é uma atitude inteligente que proporciona uma
base para que os beneficiários possam reestruturar ou manter o seu padrão
de vida sem ter de desfazer-se imediatamente de todo ou de parte de seu
patrimônio. Para os familiares e dependentes, é também um recurso que
pode ser investido em algum outro objetivo – como o custeio da formação
educacional dos filhos, por exemplo.
Muitas pessoas ainda jovens, solteiras e sem filhos acham que ter um seguro de vida não é para elas, que isso é algo associado apenas a pessoas de

idade mais avançada, com famílias
constituídas. É preciso lembrar que
algumas eventualidades cobertas
pelos seguros de vida – como a invalidez permanente por acidente
por exemplo – podem acontecer
em qualquer idade.
Muitos familiares não sabem
quais providências devem ser tomadas em caso de morte ou acidente. Recomenda-se que, ocorrendo o sinistro, a seguradora seja
acionada de imediato. Mas, caso
isso não seja feito, o prazo de prescrição do acionamento do sinistro
é de três anos para morte e de um
ano para invalidez permanente
por acidente, conforme artigo 206
do Código Civil. Em caso de morte, deve ser encaminhada também
uma cópia da Certidão de Óbito
ao CROSP para o cancelamento
da inscrição do profissional.
Se você tem outras dúvidas
sobre o seguro de vida do CROSP
acesse o canal de Perguntas Frequentes no site do Conselho (www.
crosp.com.br/faq.html).

Morte Natural e
Invalidez Permanente
por Acidente

Cirurgião-Dentista
R$ 25.000,00
TPD
R$ 16.666,66
ASB, TSB e APD
R$ 5.000,00
Obs.: Invalidez Permanente por Acidente (valor
da indenização será relativa ao tipo de invalidez,
calculado conforme tabela constante na apólice)

Morte Acidental

Cirurgião-Dentista
R$ 50.000,00
TPD
R$ 33.333,32
ASB, TSB e APD
R$ 10.000,00
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certificação

Acredite

na

acreditação

Foto: divulgação

Ainda pouco difundida na Odontologia, esta certificação
é um importante instrumento de gerenciamento que
só traz benefícios. Saiba um pouco mais sobre esse assunto

A

creditação é um sistema de avaliação e certificação da qualidade
de serviços de saúde que tem um caráter eminentemente educativo, voltado para a melhoria contínua, sem finalidade de fiscalização ou controle oficial/governamental, não devendo ser confundida com os
procedimentos de licenciamento e ações típicas de Estado.
O processo de acreditação é pautado por três princípios fundamentais: é
voluntário, feito por escolha da organização de saúde; é periódico, com avaliação das organizações de saúde para certificação e durante o período de validade do certificado; é reservado, ou seja, as informações coletadas em cada
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organização de saúde no processo
de avaliação não são divulgadas.
Mesmo considerada de grande
importância para as instituições de
saúde brasileiras, pela maioria dos
profissionais do setor, a acreditação
ainda é pouco difundida. O Brasil
possui poucas instituições e estabelecimentos certificados.

Quem fala para a Revista do CROSP sobre esse assunto é a superintendente da ONA (Organização Nacional de Acreditação), Maria Carolina Moreno.

Qual a importância da acreditação de hospitais,
clínicas e consultórios odontológicos?

A acreditação é um instrumento de gerenciamento, que ajuda as organizações a avaliarem seus processos, medirem seus resultados e sua atuação
enquanto instituições de saúde. Ela é uma ferramenta que leva à melhoria
contínua da assistência e também a uma gestão eficiente dos recursos.
Aderir à acreditação revela responsabilidade e comprometimento com a
segurança, com a ética profissional, com os procedimentos realizados e com
a garantia de qualidade do atendimento à população.
Por fim, é sempre bom citar que a acreditação é um processo contínuo de
educação de toda a equipe. Mesmo depois de acreditada, a instituição precisa
aprimorar constantemente seu atendimento e gestão, identificar fragilidades
e desenvolver soluções para sanar falhas e evitar que aconteçam novamente.

O que uma clínica ou consultório
precisa ter para ser acreditada?

Na metodologia da ONA, a instituição pode ser acreditada em três níveis.
São certificadas em nível 1 (Acreditado) as instituições que atendem aos
critérios de segurança em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos
estruturais e de assistência ao paciente.
São certificadas em nível 2 (Acreditado Pleno) instituições que, além de
atenderem aos critérios de segurança, apresentam gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades.
São certificadas em nível 3 (Acreditado com Excelência) instituições
que, além de atender aos critérios de segurança e gestão integrada, possuem
culturas organizacionais voltadas para a melhoria contínua dos processos,
com indicadores de acompanhamento e autoavaliação.

Como se garante a segurança dos pacientes
e a qualidade no atendimento?

Há uma série de procedimentos que ajudam a proporcionar maior segurança para os pacientes.
Um dos pontos principais é avaliar os problemas que foram enfrentados
ou que podem ocorrer na instituição. Aprender com os próprios erros e evitar que eles possam ocorrer novamente é essencial para garantir a melhoria
contínua da assistência.
Outro ponto é saber avaliar a complexidade dos casos atendidos. Nem
sempre as clínicas têm estruturas preparadas para determinados procedimentos, então, se o fazem, colocam o paciente em risco.

Culturalmente, o que precisa ser mudado
na mentalidade e na formação dos
profissionais de saúde para garantir
a segurança e a qualidade do atendimento
em clínicas, hospitais e consultórios?
O principal desafio é mostrar a todos – clínicas, hospitais e consultórios - a
importância de não subestimar os riscos. É preciso trabalhar continuamente
para identificar e diminuir a incidência de erros. Isso é fundamental para a
saúde do paciente, para a gestão da qualidade e, em última instância, para a
sobrevivência da própria organização.

“Aderir à
acreditação revela
responsabilidade
e comprometimento
com a segurança,
com a ética
profissional,
com os
procedimentos
realizados e
com a garantia
de qualidade
do atendimento
à população.”

Maria Carolina Moreno,
superintendente da

Organização Nacional
Acreditação

de

Por que a
acreditação ainda é
vista como supérflua
e o Brasil tem tão
poucas instituições e
clínicas/consultórios
acreditados?
É uma questão cultural. A preocupação com a segurança do paciente é algo que chegou ao Brasil
há menos de duas décadas e, desde o começo, ganhou espaço entre
hospitais. O que vemos, porém, é
que há um crescente interesse entre outros tipos de estabelecimento, como clínicas e laboratórios.
Ainda assim, os hospitais representam mais da metade das
organizações certificadas. Isso
porque existe a falsa percepção de
que a acreditação só é possível para
grandes estabelecimentos, o que
não é verdade. A metodologia da
ONA foi feita para avaliar a qualidade da assistência e a segurança
do paciente, independente do porte da organização avaliada.
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Como um profissional autônomo
ou mesmo uma clínica ou hospital
podem buscar a acreditação?
Para ser acreditada pela ONA, a clínica ou consultório precisa ser avaliada por uma Instituição Acreditadora Credenciada (IAC) de sua escolha.
O tempo dessa avaliação varia de acordo com as características da
instituição, como tamanho, complexidade e perfil da organização. Geralmente as instituições avaliadas precisam se adequar antes aos requisitos e
padrões da metodologia.
Uma das formas de se preparar para a certificação é realizar o chamado
Diagnóstico Organizacional. Essa avaliação, feita pela Instituição Acreditadora Credenciada, é como um “raio-X” da organização de saúde e leva em
conta os mesmos critérios usados para a acreditação. O relatório feito pelos
avaliadores aponta, por exemplo, as deficiências que precisam ser sanadas e
os pontos em que já foi alcançado o nível exigido para acreditação. O Diagnóstico Organizacional é uma ferramenta de apoio à gestão e pode ser feito
quantas vezes a instituição achar necessário.
Quando a instituição julgar que está pronta para a acreditação, é agendada a visita de avaliação, com antecedência de 45 a 60 dias. Depois da visita,
os avaliadores têm 20 dias para elaborar o relatório, que segue para a ONA.
Em até 30 dias, a ONA homologa o resultado e, caso a instituição tenha sido
acreditada, emite o certificado e divulga o resultado no seu portal.

Que tipo de custos esse processo envolve?

Não há uma tabela fixa porque os custos variam em função do número
de funcionários, estrutura física da organização e do número de serviços
terceirizados externos que devem ser visitados. Esses e outros fatores determinam, por exemplo, o número de avaliadores necessário. O contrato é
feito diretamente com a IAC. Há também uma taxa de avaliação, recolhida
pela ONA, para a visita ser realizada.

Quais os benefícios que uma acreditação
traz para a sociedade, para os pacientes?

Para o paciente, a acreditação é uma forma fácil e objetiva de avaliar a segurança e a qualidade do serviço e instituição. Ser acreditado pela ONA significa
atender a padrões de qualidade e segurança, algo que o paciente, em geral, não
tem referências técnicas para avaliar sozinho.

Quantas clínicas, hospitais e consultórios
na área odontológica estão acreditadas
aqui no Brasil?
No total, são 484 estabelecimentos certificados, incluindo 231 hospitais, 68 ambulatórios, 68 laboratórios, 53 organizações de diagnóstico por
imagem, entre outros.

Em que países a acreditação é mais
difundida? O Brasil pode chegar
um dia ao nível desses países?

É difícil fazer uma comparação porque, em alguns países, a acreditação
é obrigatória – é o caso, por exemplo, da França. No Brasil, o processo é
voluntário, ou seja, é a própria instituição de saúde que se submete livremente à acreditação.
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O que podemos dizer, porém,
é que o Brasil tem evoluído nessa
questão. Vale lembrar que a acreditação no país é relativamente
recente por aqui: começou a ser
realizada há pouco mais de duas
décadas, enquanto outros países
têm bastante tradição no assunto.
O maior desafio no Brasil
hoje é fazer da acreditação uma
realidade para o serviço público
e também para estabelecimentos
de fora do Sudeste e dos grandes
centros urbanos.

Onde e quando

surgiu a acreditação?

Qual foi o contexto

que gerou sua
criação?
As primeiras iniciativas de
Acreditação surgiram no Brasil no
início dos anos 1990. O período é
bastante significativo porque marca o começo da implantação do
Sistema Único de Saúde. Durante essa primeira década, porém,
as iniciativas eram locais. Não
existia um método de avaliação
usado em todo o país, que atendesse instituições com diferentes
tamanhos e especialidades. Isso
só foi possível a partir da criação
da ONA (Organização Nacional
de Acreditação), em 1999, com
apoio da OPAS, do Ministério da
Saúde e da Anvisa. Hoje a ONA
é uma entidade independente,
que tem entre os membros de seu
conselho representantes de diversos setores da saúde.
A ONA foi criada inicialmente para a acreditação de hospitais,
mas seu escopo foi ampliando
ano a ano. Hoje, completando 16
anos de existência, a metodologia
da ONA abrange também clínicas odontológicas, laboratórios,
clinicas de hemoterapia, entre
outras, sempre com atenção às
especificidades e riscos inerentes
a cada serviço.

Como é que órgãos como o CROSP podem
atuar para estimular ou contribuir para
o crescimento da acreditação no Brasil?
Levantar o debate e fazer com que todos – profissionais e pacientes – conheçam a acreditação é o ponto fundamental. Os Conselhos têm um importante papel na difusão de boas práticas entre os profissionais de todo o país,
entre elas a acreditação. O Ministério da Saúde e também a ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar) têm feito discussões importantes relacionadas à qualidade dos serviços de saúde.

Quais são as especificidades da área

odontológica para fins de uma acreditação?
Para a acreditação são avaliadas questões de gestão, diagnóstico, apoio técnico, abastecimento e apoio logístico, entre outros pontos. Há pontos comuns
em todas as avaliações – seja de hospitais, clínicas odontológicas, laboratórios
ou outros tipos de organização. Quanto às questões técnicas específicas, por
exemplo, para clínicas odontológicas, vemos se são realizadas manutenções preventivas e calibrações periódicas da autoclave e se o profissional que atua no
estabelecimento é registrado no Conselho.

“Para a acreditação
são avaliadas
questões de
gestão, diagnóstico,
apoio técnico,
abastecimento
e apoio logístico,
entre outros
pontos. Há pontos
comuns em todas
as avaliações –
seja de hospitais,
clínicas
odontológicas,
laboratórios
ou outros tipos
de organização”

Maria Carolina Moreno,
superintendente da

Organização Nacional
Acreditação

de

A ONA elaborou o Manual
Brasileiro de Acreditação para serviços odontológicos com o apoio
da ABCD (Associação Brasileira
de Cirurgiões-Dentistas) para servir como instrumento de avaliação
para a acreditação.

Por fim, quem
fiscaliza o trabalho
da ONA, ou seja,
quem “acredita”
a ONA?
A metodologia da ONA é reconhecida pela ISQua – International
Society for Quality in HealthCare,
associação parceira da OMS – Organização Mundial da Saúde e que
conta com representantes de instituições acadêmicas e organizações
de saúde de mais de 100 países.
Nosso trabalho foi desenvolvido
para a realidade brasileira, mas
comprovadamente atende a padrões internacionais de qualidade
e de segurança do paciente.
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Destaques do

Brasil

Sorridente

Veja por que as cidades de São Bernardo do Campo, Ferraz
de Vasconcelos e Pederneiras foram as grandes vencedoras
da etapa estadual da mais importante premiação do país
dedicada às políticas de saúde bucal

E

m 2015, a 10º edição do Prêmio Brasil Sorridente teve a participação recorde de 210 cidades, de 21 estados. Na etapa estadual de São
Paulo, 54 municípios disputaram a premiação. As grandes vencedoras foram Pederneiras, Ferraz de Vasconcelos e São Bernardo do Campo,
respectivamente nas categorias até 50 mil habitantes, de 50.001 a 300 mil
habitantes e mais de 300 mil habitantes.
Criado em 2005 pelo Conselho Federal de Odontologia e pelos conselhos regionais, com o apoio do Ministério da Saúde, o Prêmio Brasil Sorridente é destinado aos municípios que se destacam na implantação de políticas públicas de saúde bucal.
“Para mim é uma satisfação enorme fazer parte deste evento, uma ideia
que começou lá em 2005. Vejo aqui pessoas compromissadas com a saú-
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de pública, e tenho certeza de que
evoluímos muito”, destaca Ailton
Morilhas, presidente do Conselho
Federal de Odontologia.
Mas o que afinal fizeram as
grandes vencedoras da etapa estadual na edição 2015 do Brasil
Sorridente? Conheça a seguir um
pouco do trabalho diferenciado
dos três municípios que encabeçaram o ranking de cada uma das
três categorias da premiação:

MUNICÍPIOS DE ATÉ 50 MIL HABITANTES
PEDERNEIRAS

Modelo combina valorização, capacitação e investimentos
saúde e oferta de próteses, entre
outros serviços – todos oferecidos
gratuitamente”, celebra.
“O prêmio que nós recebemos
mostra que a nossa saúde bucal,
tanto no âmbito da prevenção
como no âmbito da oferta de tratamentos odontológicos à população, é resultado de todo o investimento que fazemos na capacitação
e valorização dos profissionais,
além dos investimentos em infraestrutura e aparelhagem. Este
prêmio não é meu e não é apenas
para os cirurgiões-dentistas de Pederneiras, é para todos os servidores da saúde bucal da nossa cidade.
É uma conquista de todos eles, se
deve ao esforço conjunto de todos
os envolvidos”, conclui o prefeito.

Fotos: Shutterstock e divulgação

Segundo a secretária de saúde de Pederneiras, Adriana Leandrin da Silva,
o município na região central do estado de São Paulo, a 320 km da capital,
conquistou o 1º lugar na etapa estadual do Prêmio Brasil Sorridente 2015 entre as cidades com até 50 mil habitantes por conta de três fatores: o sucesso
do programa de saúde bucal adotado, a ampliação do acesso e a melhoria da
qualidade do atendimento na área odontológica. “O comprometimento de
toda equipe – dos cirurgiões-dentistas e técnicos e auxiliares de saúde bucal –
contribuiu para esse destaque”, afirma Adriana da Silva.
De acordo com a coordenadora odontológica do município, Iula Maria
Bertolini, a implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO),
a ampliação das equipes de Saúde Bucal e os serviços oferecidos à população
foram outros fatores decisivos para a conquista do prêmio. “Estou muito feliz pelo trabalho de toda nossa equipe que é realizado desde 2006, quando
inauguramos o CEO e implantamos um atendimento de qualidade que colhe
resultados todos os anos junto aos nossos munícipes”, diz a coordenadora.
O prefeito de Pederneiras, Daniel Camargo, enfatizou que a meta é expandir cada vez mais esse serviço. “Desde que assumimos a administração,
em janeiro de 2013, já investimos aproximadamente 4 milhões de reais na
assistência odontológica de nossa população, oferecendo implantes dentários, tratamentos ortodônticos, atendimentos em todas as unidades de

O envolvimento da
equipe é fator de sucesso
do tratamento

políticas públicas

MUNICÍPIOS ENTRE 50.001
E 300 MIL HABITANTES
FERRAZ DE VASCONCELOS

Saúde Bucal extensiva aos idosos, deficientes e acamados

Cada UBS executa,
em média, 30
tratamentos mensais

volvimento de ações de promoção e
vigilância em saúde bucal.
Entidades carentes, asilos e
pacientes acamados, que utilizam
a Estratégia Saúde da Família
(ESF), também são contemplados pelos programas de Saúde
Bucal do município.
De acordo com Marisa Sugaya, vencer o prêmio é algo muito especial, ainda mais que esta é
a primeira vez que a cidade se
inscreve para participar do Brasil Sorridente. “Ferraz facilitou o
acesso do cidadão ao cirurgião-dentista nas Unidades Básicas
de Saúde, levando cidadania,
auto-estima no resgate da dentição e tratamento odontológico
a quem mais precisa”, afirma a
coordenadora, cirurgiã-dentista.
“Nosso objetivo é garantir acesso
universal e tratamento bucal integral e gratuito a toda a população”, finaliza Marisa.

Fotos: divulgação

A população da cidade de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo,
dispõe de um atendimento integral à saúde bucal no Centro de Especialidades Odontológica (CEO), além de um atendimento especializado para
pessoas com deficiência – o primeiro da região do Alto Tietê. Com esse diferencial, o município conquistou o 1º lugar na fase estadual do Prêmio Brasil
Sorridente, na sua categoria.
Casos de doenças bucais graves, além do atendimento a pessoas com deficiência, que é feito com sedativos ou anestesia geral, são encaminhados ao
Hospital Regional Osíris Florindo Coelho, que trabalha em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde. “Atualmente, a porta de entrada para o tratamento são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Se o caso for de solução simples, o atendimento é feito na unidade mesmo. Se não, esse paciente é encaminhado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), onde realizamos
tratamento de canal, retirada de tumores e cirurgias mais complexas. Se ainda
assim não for possível fazer esse atendimento porque o paciente não coopera
por medo ou se tem alguma deficiência, ele é encaminhado ao hospital regional, onde recebe o tratamento enquanto está sedado ou anestesiado”, explicou
a coordenadora de saúde bucal do município, Marisa Sugaya.
Cada UBS executa, em média, 30 novos tratamentos por mês, além dos
casos que já estão sendo acompanhados. Já o CEO tem capacidade para
atender oito pacientes por dia em cada um de seus seis consultórios.
O prêmio foi concedido a Ferraz de Vasconcelos também por conta de critérios como a contrapartida municipal no financiamento em saúde; a constituição
legal de um Conselho Municipal de Saúde com representante da saúde bucal; a
proporção de cobertura de equipes de saúde bucal na atenção básica; e o desen-

MUNICÍPIOS COM MAIS
de 300 MIL HABITANTES

Especialistas nas mais
diversas áreas atuam
no programa

SÃO BERNARDO DO CAMPO
Trabalho integral da promoção à assistência

São Bernardo do Campo, que já havia vencido a etapa nacional do Prêmio Brasil Sorridente em 2013 e, por duas vezes, a fase estadual - em 2012
e 2013 – mais uma vez destacou-se e, em 2015, ficou com a primeira colocação na etapa estadual e, na etapa nacional, conquistou o segundo lugar
na categoria dos municípios com população acima de 300 mil habitantes.
A cidade da região do ABC (na Região Metropolitana de São Paulo)
possui 75 equipes de saúde bucal nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs),
cada uma delas formada por um cirurgião-dentista, um auxiliar e um técnico de saúde bucal. Tem três Centros de Especialidades Odontológicas
(CEOs), nos bairros de Nova Petrópolis, Alvarenga e Silvina.
Nessas unidades, são prestados atendimentos nas áreas de estomatologia, periodontia, endodontia, cirurgia oral menor, atendimento a pacientes
com necessidades especiais (oncológicos, nefropatas, cardiopatas, gestantes
de risco, com agravos neurológicos e outros comprometimentos de saúde),
além da oferta de próteses dentárias.
O trabalho começa desde cedo: nas escolas, as crianças participam de
ações de escovação supervisionada, são avaliadas e passam por tratamento
contra as cáries. Também são promovidas campanhas de detecção de câncer bucal duas vezes por ano, além de o município monitorar a aplicação de
flúor na água para consumo humano.
Para a secretária de saúde, Odete Carmem Gialdi, a premiação mostra que a
Prefeitura está no caminho certo. Ela lembra que houve significativa ampliação do
serviço de saúde bucal na Atenção Básica, especialmente a partir das obras de re-

forma das unidades básicas de saúde,
que permitiram a formação de equipes completas de saúde bucal e a instalação de equipamentos odontológicos
de última geração. “É uma honra São
Bernardo figurar entre as cidades brasileiras mais avançadas nas políticas de
saúde bucal. Isso é um reconhecimento do esforço que vem sendo feito nessa área desde 2009 no município não
só pelos gestores, mas também pelos
profissionais cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos”, afirma.
Francisco Biagioni, chefe da
divisão de saúde bucal de São Bernardo, corrobora com a análise de
Odete Gialdi: “Esta é a terceira vez
que recebemos o Prêmio Brasil Sorridente. Essa premiação é mais um
estímulo aos nossos profissionais
que trabalham com muito afinco
pela qualidade da saúde bucal da
nossa cidade”.
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fluoretação

Os resultados do

Vigifluor

O que o cirurgião-dentista deve fazer considerando-se
os resultados do Projeto Vigifluor, o maior estudo
já realizado no mundo sobre a concentração de flúor
nas águas de consumo

R

ealizado pelo CROSP em parceria com a Faculdade de Odontologia
de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e o
Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde
Bucal (CECOL) – da Universidade de São Paulo (USP), o Projeto Vigifluor,
que teve seu resultado divulgado em agosto de 2015, é o maior estudo sobre
fluoretação de águas já feito no mundo.
A partir da análise de 11.715 amostras das águas de abastecimento público
de 642 cidades de São Paulo (98% dos 645 municípios do estado), descobriu-se que 83% das amostras estão na faixa ideal em termos de prevenção à cárie.

Para a cirurgiã-dentista Livia Tenuta, professora associada de Cariologia e de Bioquímica da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp, e que participou da pesquisa com Jaime Cury, professor titular de
Bioquímica da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp, o resultado do estudo mostra que os profissionais de Odontologia devem evitar a suplementação de flúor. “O cirurgião-dentista não deve recomendar
comprimidos de flúor ou qualquer outra suplementação para o paciente.
Aliás, a suplementação de flúor já caiu em desuso em diversos países e
não é recomendável também no Brasil. Já em relação aos municípios que
não apresentaram a concentração de fluoreto ideal na água é necessário
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Suplementação de flúor caiu em desuso

cobrarmos os níveis adequados de flúor no abastecimento”, afirma Livia.
Especialista na área de fluoretos, o professor Jaime Cury defende o “heterocontrole”, ou seja, o monitoramento dos teores de fluoreto adicionado
pelas empresas de abastecimento de água.
A água com fluoretos em níveis adequados ajuda na prevenção de cáries.
Mas se ela conta com a substância em quantidade mínima, tende a não ter
ação preventiva. Ao contrário, quando a água possui um alto teor da substância, ela pode causar a fluorose dentária, que se manifesta pelo aparecimento de manchas no esmalte do dente.
Por essa razão é necessário o ajuste e o monitoramento da qualidade da água
em todos os municípios, defendem os especialistas Jaime Cury e Livia Tenuta.
No dia a dia clínico dos cirurgiões-dentistas, a recomendação é manter a
prescrição do creme dental fluoretado que auxilia, com o consumo de água
com teores adequados de flúor, na prevenção da cárie. “Para históricos isolados e específicos, como pacientes que são medicados com antidepressivos,
que tendem a produzir menos saliva, ou pessoas com alta atividade de cárie,
o cirurgião-dentista pode realizar a aplicação de géis ou vernizes fluoretados
no consultório. Aí o enfoque será terapêutico, pois não se usa mais o flúor
profissional de forma preventiva. Água e creme dental fluoretados são os
métodos preventivos de escolha, que devem ser usados por todos”, salienta
Livia Tenuta.

Supervisão da escovação infantil

No caso de crianças, a atenção com o uso do creme dental precisa ser
redobrada, uma vez que elas não têm domínio da escovação dos dentes. A
atividade deve ser supervisionada por um adulto e, para diminuir o risco de
fluorose, a quantidade de dentifrício usado deve ser muito pequena: igual a
um grão de arroz cozido. Livia Tenuta não concorda com a indicação dos
cremes dentais sem flúor, recomendados para crianças pequenas. “O efeito
do dentifrício fluoretado está consagrado na literatura, e uma criança pequena que utiliza um creme dental sem flúor está sendo privada de seus benefícios. O importante é utilizar muito pouco creme dental para a escovação
dos dentes da criança, orientando-a a manter sempre essa quantidade”.
A fluoretação da água é uma tecnologia de intervenção em saúde pública
reconhecidamente eficaz na prevenção da cárie dentária. É recomendada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), que a considera uma medida indispensável nas estratégias preventivas em saúde bucal. Integra as diretrizes da Política
Nacional de Saúde Bucal (Brasil 2004), e, segundo o Ministério da Saúde, mais
de 100 milhões de pessoas em todo o país são beneficiadas pela medida.

O CROSP recebeu,
por meio do Vigifluor,
premiação especial
Colgate durante a
décima edição do Prêmio
Saúde da Editora Abril
em reconhecimento
à importância do
mapeamento do flúor nas
águas de abastecimento
do estado de São Paulo,
como instrumento de
prevenção. O Prêmio
visa divulgar os trabalhos
científicos desenvolvidos
em território nacional com
maior relevância e poder
de transformação social
na área da saúde.
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prevenção

Doença
silenciosa

Criada em colaboração com um grupo internacional de
especialistas e pesquisadores em Odontologia e saúde pública,
a Aliança para um Futuro Livre de Cárie envolve no Brasil
setores diversos para controlar esse problema de saúde bucal

S

egundo o Ministério da Saúde, a cárie atinge 53% da população de
crianças com 5 anos e 56% das crianças de 12 anos. Aos 5 anos de
idade 46,6% das crianças brasileiras estão livres de cárie na dentição
decídua e aos 12 anos 43,5% apresentam esta condição na dentição permanente. Nas idades de 15 a 19 anos, de 35 a 44 anos e de 65 a 74 anos os percentuais foram 23,9%, 0,9% e 0,2%, respectivamente.
Desde janeiro de 2012 existe no Brasil a Aliança para um Futuro Livre
de Cárie, uma iniciativa global que chegou ao país por meio do cirurgião-dentista britânico Prof. Nigel Pitts, um dos maiores especialistas e pesquisadores em cárie no mundo. O lançamento do programa foi feito durante o 30º
Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP).
Presidente da Aliança Global no Brasil, o cirurgião-dentista e professor
Marcelo Bönecker é um entusiasta dessa importante luta, que no país ainda
deixa muitas vítimas. “A cárie merece mais atenção e precisa ser encarada

36 REVISTA do CROSP

como um problema sério de saúde”, defende Bönecker, Prof. Dr.
Titular de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP).
Segundo ele, a cárie afeta mais
pessoas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que têm índices mais altos da doença do que
nas regiões Sul e Sudeste. “O fator
social e a falta de acesso à saúde
bucal estão relacionados com a
maior prevalência de cárie. É um
problema de saúde pública que

precisa da união de diversos setores para ser controlado”, afirma Bönecker.
A Aliança agrega especialistas de várias áreas e tem a parceria de faculdades, associações e empresas. Na carta de intenções da Aliança há uma
meta estipulada para o ano de 2026. Segundo diz a carta, a partir desse ano,
toda criança nascida deverá ser livre de cárie durante toda a sua vida.
Trata-se de um projeto ambicioso, especialmente se levarmos em conta
que, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, 60% das crianças
têm cárie no Brasil. As propostas da Aliança no Brasil são informar o público leigo de que cárie é um problema de saúde bucal fácil de ser prevenido, e
atualizar os cirurgiões-dentistas a respeito dos novos conceitos de diagnóstico, prevenção e tratamento.

Consumo do açúcar
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A Aliança para um Futuro Livre de Cárie, que conta com o engajamento
das principais autoridades em Odontologia, busca atualmente parceiros na
indústria alimentícia, explica Marcelo Bönecker. Afinal, o consumo elevado
de açúcar é preocupante. Ele não está presente apenas em bolachas, refrigerantes e doces, mas também se encontra “escondido” em sucos, barras de
cereais, iogurtes e outros alimentos aparentemente inofensivos. “Queremos
propor a redução do açúcar em produtos alimentícios, porque o açúcar não
causa apenas cárie, mas vários outros problemas de saúde crônicos. Estamos
caminhando nesse sentido com algumas empresas”.
No mundo todo, a Aliança para um Futuro Livre da Cárie promove
ações clínicas e de saúde pública com o intuito de reduzir a doença em todas as faixas etárias da população. Com a ajuda de líderes globais e a ação
colaborativa da sociedade, a instituição quer mostrar a gravidade da cárie, e
as principais formas de prevenção. Palestras de cirurgiões-dentistas para a
população e para os pacientes em consultórios, cursos e rodas de conversa
fazem parte do programa. Muitas pessoas subestimam a cárie como doença,
e acreditam que apenas as crianças estão suscetíveis ao problema. Com a
idade, as lesões de cárie em volta das restaurações e na raiz dos dentes se tornam mais comuns. Trata-se, realmente, de um problema de saúde bucal que

Para as crianças, os
programas educativos criam
novos hábitos e atitudes

As propostas da
Aliança no Brasil
são informar o
público leigo de que
cárie é um problema
de saúde bucal fácil
de ser prevenido,
e atualizar os
cirurgiões-dentistas
a respeito dos
novos conceitos
de diagnóstico,
prevenção e
tratamento

necessita cuidados e atenção não
só no Brasil, mas no mundo todo.
A dor causada pela lesão de cárie é um dos problemas de maior
impacto sobre o bem-estar das
pes
soas, e interfere diretamente
na qualidade de vida. Faltas escolares e profissionais, dificuldades
de comunicação, relacionamento
e alimentação são comuns na vida
de quem tem a doença. Algumas
pessoas com cárie têm a estética
da boca afetada, o que pode causar
constrangimentos nos convívios
profissional e social. Por isso, é
preciso engajar a população sobre
a importância da saúde bucal e sua
influência no bem-estar geral, que
inclui não apenas o lado físico, mas
também o emocional.
No site da Aliança (www.aliancaparaumfuturolivredecarie.org)
há informações sobre as ações da
instituição. “O programa da Aliança aqui no Brasil trabalha com três
vertentes. A primeira é a educação; a segunda é a fluoretação das
águas de abastecimento público, o
método mais seguro, barato e que
oferece os melhores resultados na
prevenção da cárie; e a terceira é o
uso de dentifrício fluoretado. Esses
três pilares juntos são a melhor forma de evitar a incidência da cárie”,
diz Marcelo Bönecker.
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Sustentabilidade

A importância da

Ela inclui o consumo racional dos
recursos naturais, o descarte correto
dos resíduos e a educação dos
pacientes, que podem ser parceiros
nessa luta pela melhora do
meio ambiente e da qualidade
de vida das próximas gerações

V

ivemos uma época em que a sustentabilidade é assunto primordial
e urgente não só no Brasil, mas no mundo todo, em razão da escassez dos recursos renováveis e do grande desequilíbrio social. Os
mais diversos setores da sociedade têm se envolvido com a questão, crucial
para o bem-estar das pessoas.
Em relação à Odontologia, não é diferente. Muitos profissionais têm se
conscientizado da importância do desenvolvimento sustentável, que sugere qua-
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Odontologia
responsável

lidade em vez de quantidade; eficiência energética e uso responsável da água; e a
reciclagem de materiais, entre outras atitudes imprescindíveis no dia a dia.
Mary Caroline Skelton Macedo (Maine), conselheira do CROSP, lembra
que hoje há um interesse maior pelo tema entre os cirurgiões-dentistas. “Isso
é um ponto positivo, mas muitas vezes falta ainda a incorporação das práticas em suas rotinas. É necessário que assimilemos novos hábitos e padrões de
comportamento, que irão ajudar inclusive na orientação dos pacientes. É possível adotar práticas racionais, econômicas, de reuso e reciclagem de materiais
de forma sustentável”, afirma ela.
Atualmente existem, por exemplo, inúmeros projetos de reuso de escovas
de dentes, quer seja para composição de agulhas de crochê e tricô, quer seja
para utensílios domésticos como peneiras, bacias e baldes, ou ainda para telhas e revestimentos e até partes de placas de energia solar. Há projetos inovadores reciclando as escovas em materiais de construção utilizados depois em
casas populares. Isso gera novos mercados e empregos, muito bem-vindos no
atual momento do Brasil.

Diversidade de resíduos

A discussão sobre amálgama ganha força nesse sentido, já que a prata e o
mercúrio são materiais que podem ser reaproveitados. Eles deveriam ser recolhidos e tratados adequadamente. Aliás, vale ressaltar que pelo Tratado de Minamata, assinado por mais de 140 países, inclusive o Brasil, o mercúrio não será
mais utilizado a partir de 2020.
A classe odontológica, no entanto, não está preparada para lidar com o
descarte de amálgama. O fato de que existem apenas duas empresas reconhecidas pelo governo federal que fazem reciclagem de prata e mercúrio
evidencia a inadequação. Segundo a legislação vigente, é primordial que os

Todo resíduo
produzido no
consultório deve
ser visto com a
mesma lógica: o
que pode ser feito
com ele? Isso não
se restringe ao
cirurgião-dentista,
mas também ao
técnico em prótese
dentária, que
produz resíduo
à base de resina
acrílica e gesso,
materiais altamente
aproveitáveis
na indústria
da construção
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profissionais exijam das empresas coletoras desses resíduos a documentação
de reuso e/ou reciclagem.
Esta precaução não se limita ao amálgama, mas também a produtos como
luvas de látex, material que pode se transformar em pneus, tapetes, vasos e uma
infinidade de objetos – desde que passe por um sistema adequado de desativação biológica. Já os resíduos de líquidos reveladores e fixadores são químicos,
e não devem ir para a pia simplesmente. Os que tiveram contato com sangue
e/ou saliva devem ser descartados no saco de lixo branco, próprio para material infectante. A coleta no município de São Paulo está para ser alterada, após
ação do CROSP junto aos órgãos competentes: o patamar de produção para
pequenos produtores prevê de 2 a 5 kg diários e não mais a cota anterior de 20
kg/dia. Portanto, é fundamental se desfazer de forma correta dos resíduos para
não colaborar inadvertidamente para o encarecimento do processo de descarte.
Agulhas descartáveis devem ser deixadas nos coletores apropriados e não no
lixo infectante. Há um enorme comércio ilegal de agulhas descartáveis por usuários de drogas e os que descartam inadvertidamente esse resíduo, colaborando
com esse comércio, são responsáveis legais por isso!
Todo resíduo produzido no consultório deve ser visto com a mesma lógica: o
que pode ser feito com ele? Isso não se restringe ao cirurgião-dentista, mas também ao técnico em prótese dentária (TPD), que produz resíduo à base de resina
acrílica e gesso, materiais altamente aproveitáveis na indústria da construção.
“Infelizmente, as discussões morrem sem gerar um produto final aprazível
para a sociedade atual, que percebeu tarde que não há espaço no planeta para
simplesmente depositar resíduos sem tratamento. Entre todos os profissionais
de saúde, somos os que mais produzem diversidade de resíduos muitas vezes
sem compreender o que pode ser feito a partir deles pelo bem de nossos próprios filhos”, afirma Maine.

Campanha de economia de água

As atitudes sustentáveis começam no espaço do consultório odontológico. A água da cuspideira deve ficar fechada, com o acionamento feito só no
momento do uso. Em relação a esse recurso natural precioso, o CROSP lançou uma campanha simples e efetiva, com cartazes e folhetos que podem ser
impressos pelo site (www.crosp.org.br no menu lateral documentos e downloads) e distribuídos nos consultórios. Mas o exemplo do cirurgião-dentista
ainda é a atitude mais importante.
Também é preciso educar os pacientes explicando sobre a escovação, que
requer apenas um copo d’água para ser eficiente. O paciente deve igualmente
saber porque é tão importante separar em sua casa escovas, tubos de pasta
de dentes e embalagens de fio dental usadas, compreendendo o sentido de
sua parceria com o cirurgião-dentista, que pode funcionar como um agente
coletor dos resíduos. O CROSP já realiza a coleta desses materiais em sua sede
na Av. Paulista e em parceria com a TerraCycle dá a eles o destino correto. Os
profissionais que tiverem interesse nesse projeto e desejarem tornar seu consultório um ponto de coleta podem entrar em contato pelo Fale Conosco do
Conselho solicitando mais detalhes.
Em breve, o CROSP terá cartilha para falar de dicas para correção de atitudes e hábitos e evento sobre o tema.
As diferentes instâncias devem trabalhar de forma colaborativa para que
a classe odontológica encontre meios e soluções para as diversas questões
envolvidas, e para que todos sejam beneficiários desse importante movimento a favor da vida.
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Campanha de
comunicação
Materiais de divulgação
disponibilizados para
a utilização em consultórios

tendência

Turismo

odontológico
Em crescimento no Brasil, especialmente em São Paulo, esse
mercado atrai pacientes do país e de várias partes do mundo
que viajam em busca da saúde e do bem-estar bucal

U

m novo mercado tem se desenvolvido no Brasil, trazendo oportunidades e valorizando os cirurgiões-dentistas das mais variadas
áreas. Trata-se do turismo odontológico, que faz parte do chamado turismo de saúde, nicho que vem crescendo geometricamente no mundo
todo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o turismo de saúde
movimenta mundialmente cerca de US$ 60 bilhões por ano. No Brasil, ele
começou a se tornar conhecido nos últimos dez anos, mas, por se tratar de
um fenômeno recente, ainda não há dados oficiais.
O que se sabe é que a Odontologia figura como uma das áreas mais requisitadas pelos estrangeiros, que vêm ao Brasil em busca de atrativos como qualidade
dos profissionais e do atendimento.
Essa nova tendência tem feito alguns cirurgiões-dentistas investirem no atendimento dessas pessoas preparando seu consultório, funcionários e planejamentos
de tratamento de acordo com a cultura e os costumes dos novos pacientes.
Para esse público a internet é uma ferramenta essencial na hora da escolha.
Por esse motivo os profissionais têm também se adaptado na comunicação com
os estrangeiros, oferecendo informações claras e objetivas sobre as opções de
tratamentos disponíveis em inglês e espanhol, além do português.
Dentro desse cenário São Paulo ocupa uma posição de destaque, pois além
do Brasil ser altamente reconhecido por sua excelência em serviços odontológicos, se trata de uma região central de negócios e turismo e conta com diversas
clínicas e consultórios preparados para atender as demandas de pacientes de
várias partes do país e do mundo.
Entre os tratamentos mais procurados, procedimentos como clareamento dental, substituição de restaurações, implantes e reabilitações protéticas
são os mais comuns.
O compromisso com a qualidade dos serviços, a situação clínica bucal e
geral do paciente, além de sua disponibilidade de tempo para permanecer no
Brasil são levadas em conta para planejar e executar o tratamento. Isso porque,
em alguns casos pode não ser possível finalizá-lo dentro do período da viagem, exigindo um planejamento futuro para continuidade do caso.
Além disso, é comum que o cirurgião-dentista se coloque à dispo-

sição do paciente para sanar
quaisquer dúvidas posteriores
ao tratamento realizado no Brasil, oferecendo contatos através
de mídias sociais e digitais. Esse
contato, inclusive, garante acesso
ao cirurgião-dentista que acompanha o paciente em seu país de
origem, por meio do paciente,
a informações sobre o planejamento e tratamento executado.
Nesse mercado, prevalecem
visitantes de países europeus, dos
Estados Unidos e também de destinos da África – Angola e Moçambique são dois bons exemplos – e do
Oriente. Pacientes da China e Japão
são frequentes no turismo de saúde
em geral, que envolve o segmento
odontológico. Há também muitos
casos de brasileiros que moram
fora do Brasil e não abrem mão de
retornar ao seu país para efetuar tratamentos odontológicos.
Em muitos casos, busca-se oferecer ao paciente o acompanhamento
de profissionais da área odontológica atuando simultaneamente, como
equipe multidiciplinar, visando pro
porcionar, de acordo com cada caso,
um tratamento em menor tempo,
com maior resolutividade.
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Mais
sorrisos
nas ruas
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UBS da Sé presta atendimento odontológico
a moradores de rua e imigrantes que acabaram
de chegar a São Paulo

A

equipe de odontologia da Unidade Básica de Saúde da Sé, na Capital,
dedica-se toda manhã de quarta-feira a um trabalho que traz de volta
os sorrisos a pessoas com uma vida dura e triste. Presta atendimento
odontológico gratuito a moradores de rua do Centro de São Paulo. E, sem dor
e com a boca tratada, os pacientes ganham autoestima e motivação, se sentem
acolhidos, e ficam muito agradecidos ao final do tratamento.
A UBS da Sé, unidade de atendimento da Prefeitura, conta com oito equipes
médicas que dedicam-se a cuidar de 1.200 famílias da região. Desde 2011, essas
oito equipes passaram a ter também o apoio de uma equipe de Odontologia
formada pela cirurgiã-dentista Daniele Kling, a técnica em saúde bucal Patrícia
Souza e a auxiliar de saúde bucal Aline Thais de Oliveira.
Além das 1.200 famílias, as equipes médicas atendem a grande população de
pessoas em situação de rua que habita a região – estimada em aproximadamente
1.000 homens e mulheres. Aí iniciou-se esse pioneiro atendimento odontológico aos moradores de rua.

Vínculo de confiança é essencial

Eles chegam à UBS com os problemas mais variados. Muitos nunca foram a
um cirurgião-dentista antes, quase todos têm uma higiene bucal muito precária e
alguns aparecem com doenças graves nos dentes e nas gengivas. Quando o tratamento começa, as responsabilidades
são divididas entre a equipe de saúde
bucal e o paciente. É exigido que ele
Desde o início desse trabalho, o absenteísmo
não falte nas consultas, que seja ponnas consultas de pacientes em situação de rua
tual e que não chegue drogado ou
caiu 70%. A dinâmica começa com a atuação
bêbado. Se ele for após ter fumado
dos agentes comunitários, que circulam
crack, por exemplo, a anestesia pode
diariamente pelas ruas e praças da região.
não fazer efeito. “O maior desafio é
O
mais complicado é o convencimento
criar um vínculo de confiança entre
nós e eles. Por isso nossa abordagem
é individualizada, nos preocupamos
com as necessidades específicas de cada paciente. Às vezes, nossa cadeira odontológica vira um divã. Ouvimos histórias muito tristes, mas este é um fluxo que
vem dando muito certo. Temos conseguido a cooperação da grande maioria dos
nossos pacientes”, conta Daniele.
“Perdi o medo de dentista e vou voltar. Hoje já pedi também para a assistente social me arranjar uma vaga em um albergue. Estou me tratando e preciso
comer e dormir direito”, afirma Elaine, 47, que vive sob um viaduto no Parque
Dom Pedro e saiu do consultório de Odontologia da UBS muito satisfeita com
o atendimento. Ela fez uma obturação e teve outra consulta agendada para a
próxima semana, para cuidar de outro dente.
Desde o início desse trabalho, o absenteísmo nas consultas de pacientes em
situação de rua caiu 70%. A dinâmica começa com a atuação dos agentes comunitários, que circulam diariamente pelas ruas e praças da região. O mais complicado é o convencimento. “Não adianta chegar na força. Aí a gente vai lá, conversa um
dia e ele fala ‘não quero ir’. Aí vamos no segundo dia e ele não quer. Então vamos
todo dia durante uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês. Uma hora ele decide
vir para o tratamento”, explica o congolês Kanga Heroult, que é um dos agentes
comunitários da UBS.
Ao chegar na unidade, o paciente passa por uma avaliação e, de acordo com
seu estado de saúde bucal, é agendado o início do tratamento. Um dia antes da
consulta, o agente comunitário procura o paciente e lembra-o do agendamento.
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Equipe da UBS-Sé
durante atendimento
a morador de rua

No dia da consulta, o agente responsável pelo paciente vai buscá-lo e o acompanha até o consultório. “Chegando aqui, oferecemos um banho e uma roupa
nova”, conta Kanga.
Em geral, os tratamentos começam e terminam em três ou, no máximo,
quatro sessões, em semanas seguidas, para evitar que o paciente se disperse e
que o tratamento fique incompleto. Caso falte às consultas agendadas por duas
vezes seguidas ou apareça alcoolizado ou drogado, o paciente volta para o fim
da fila de atendimento.
“Muitos chegam aqui extremamente debilitados. Conversamos muito e fazemos eles entenderem que, em grande parte dos casos, a cura de diversas doenças começa pela boca. E é bacana porque, assim que sentem a melhora em sua
saúde, esses moradores de rua passam a nossa mensagem para outros, e mais
gente decide se tratar. É um trabalho que – literalmente – cresce graças ao boca a
boca”, conta Daniele, que dispõe de um bem equipado consultório.
Os trabalhos mais comuns incluem limpeza, restaurações e extrações.
Quando é algum caso de complexidade muito maior, o paciente é encaminhado
para uma das clínicas de especialidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Imigrantes e refugiados

Outro grupo que vem aparecendo cada vez mais na UBS da Sé para atendimento odontológico é o formado por imigrantes e refugiados. São homens,
mulheres e crianças que chegaram recentemente de países como Haiti, Nigéria,
Bolívia, China e Síria. Por funcionar bem próxima à Rua 25 de Março, a UBS
atende muitos chineses. Vários deles não falam uma palavra de português. Aí
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Em geral,
os tratamentos
começam e
terminam em três
ou, no máximo,
quatro sessões,
em semanas
seguidas, para
evitar que
o paciente se
disperse e que
o tratamento
fique incompleto
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Em certa ocasião
surgiu na UBS
da Sé, entre uma
consulta e outra, o
Seu José, conhecido
como Mineiro, um
senhor que mora
há mais de 20 anos
numa pracinha ali
perto. Ele disse
que está tão feliz
com os seus dentes
após o tratamento
que resolveu se
empenhar mais para
se curar também
da tuberculose
e da sífilis
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entra em cena Noemi, uma descendente de chineses que funciona como tradutora e sempre acompanha os pacientes que só falam mandarim. Quando são
africanos, o Kanga dá uma ajuda e, mais recentemente, o número de sírios também começou a aumentar. Para ajudá-los, quem aparece em geral é uma garotinha de 12 anos que é filha de imigrantes libaneses, mas que já está fala tão bem
o português como o árabe.
A expectativa agora é ampliar o número de equipes odontológicas na UBS
da Sé. “Precisamos de profissionais com um perfil diferenciado, que coloquem
o coração na frente, que entendam que todo mundo é igual e merece cuidado”,
convoca Daniele. Mesmo já tendo atendido mais de 300 moradores de rua ao
longo desses últimos meses, para a cirurgiã-dentista o trabalho demanda persistência e pode trazer frustrações. Mas a gratidão dos pacientes mostra o quanto é
importante ajudar as pessoas.
Em certa ocasião surgiu na UBS da Sé, entre uma consulta e outra, o Seu
José, conhecido como Mineiro, um senhor que mora há mais de 20 anos numa
pracinha ali perto. Ele disse que está tão feliz com os seus dentes após o tratamento que resolveu se empenhar mais para se curar também da tuberculose e
da sífilis. E ele viu que é possível. O tratamento odontológico funcionou como
um chamariz, uma porta de entrada para uma nova vida, com muito mais qualidade e menos dor. Quando o agente comunitário da UBS foi visitá-lo, recentemente, ele mostrou uma plantinha que estava cultivando e disse: “Quando a flor
brotar, vou levar lá para as minhas dentistas”.
O próximo passo é replicar essa experiência em outros lugares, em outras
unidades da rede municipal de saúde e, eventualmente, também em outras cidades. Os moradores de rua precisam não apenas de cirurgiões-dentistas e médicos, mas de um atendimento integrado e multidisciplinar, com apoio psicológico e de profissionais especializados em outras área da saúde. O atendimento a
moradores de rua, refugiados e imigrantes, além de trazer mais sorrisos ao rostos dessas pessoas, as auxilia em seu convívio social, familiar e até profissional.
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hospital militar

Batalhão
da saúde bucal
Odontoclínica do Hospital Militar da área de São Paulo,
no bairro paulistano do Cambuci, cuida muito bem
dos sorrisos de oficiais do exército e de seus familiares
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F

undado em 1766 e, desde 1986 com modernas instalações no Morro
da Pólvora, no bairro paulistano do Cambuci, o Hospital Militar da
Área de São Paulo (HMASP) é a mais importante Organização Militar de Saúde (OMS) do Exército Brasileiro sediada no estado de São Paulo,
parte do Comando Militar do Sudeste.
“Em 2015, de janeiro a outubro, realizamos aproximadamente 38.500
atendimentos ambulatoriais. Em abril, quando terminarmos uma reforma
que já está em fase final, teremos 120 leitos à disposição de todos os usuários
do SAMMED (Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos Militares do
Exército e seus Dependentes). Somos uma instituição que serve exclusivamente os militares da ativa, da Reserva, os reformados, pensionistas, dependentes de militares, servidores civis do Exército Brasileiro e ex-combatentes”,
explica o diretor do hospital, o coronel Sérgio dos Santos Szelbracikowski,
que também é urologista.
O que nem todo mundo sabe é que o HMASP possui também uma
completa Odontoclínica, com dezoito amplos e bem equipados consultórios e uma equipe de 31 cirurgiões-dentistas e cinco técnicos em próteses
dentárias. Lá, são feitos também atendimentos dos mais diversos tipos,
como restaurações de dentes cariados ou fraturados, tratamentos de canal, instalação de aparelhos fixos e removíveis, procedimentos de cuidados
gengivais, realização de biópsias, colocação de próteses e recuperação de
lesões da cavidade oral, entre outros tantos. Na área de Odontopediatria,
é feito o atendimento a bebês e crianças de até 12 anos e um trabalho de
prevenção, educação e motivação dos pacientes para que se ocupem da
higiene e mantenham a saúde bucal.

“Não são só os
militares lotados
na cidade de
São Paulo e seus
familiares que
vêm à nossa clínica.
Todo dia, recebemos
também oficiais do
interior, de cidades
como Taubaté,
Santos, Ribeirão
Preto, Bauru e
Caçapava - locais
onde eventualmente
as unidades
odontológicas
não tratam todas
as especialidades
que cobrimos aqui”
tenente coronel

Dias de Moura

Lucas

Implantes são referência no HMASP

Quem comanda a equipe da Odontoclínica desde o início de 2014 é o
tenente coronel Lucas Dias de Moura, de 56 anos, especialista em radiologia.
Ele conta que, apenas em 2015, coordenou cerca de 15 mil atendimentos.
“Não são só os militares lotados na cidade de São Paulo e seus familiares
que vêm à nossa clínica. Todo dia, recebemos também oficiais do interior,
de cidades como Taubaté, Santos, Ribeirão Preto, Bauru e Caçapava - locais
onde eventualmente as unidades
odontológicas não tratam todas
as especialidades que cobrimos
aqui”, conta.
Outra ilha de excelência do
HMASP, além da neurocirurgia, é
a implantodontia, que ocupa dois
consultórios da Odontoclínica.
“Fazemos, em média, 50 implantes
por mês, ou 600 por ano”, celebra
o Major Otavio Pinhata Baptista,
cirurgião bucomaxilofacial. “Tratamos toda a família militar, desde
as crianças até os idosos. Mas, em
geral, os implantes só são feitos aqui
em pessoas maiores de 17 anos,
Com equipamentos de
após a estabilização do crescimento
ponta e profissionais
ósseo”, diz o major Baptista.
qualificados, o HMASP
Para integrar o corpo médico
atende a família militar
do Hospital Militar da Área de São
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Paulo, existem dois caminhos: ser formado em Odontologia e ter também uma
formação militar (ser um oficial de carreira) ou ser um chamado “provisório”. Os
provisórios são profissionais civis formados em Odontologia, com uma especialização, e precisam passar por três etapas para serem contratados – uma prova
de conhecimento técnico, uma análise curricular e uma inspeção de saúde. Se
o candidato for aprovado nessas três fases, terá de fazer ainda um treinamento militar, no qual se familiarizará com a disciplina e a hierarquia do Exército,
aprenderá a manusear armas e terá, de forma resumida, toda a preparação para
uma eventual situação de guerra. Ao ser admitido, assinará um contrato de prestação de serviço com duração máxima de oito anos. Começa como aspirante e,
ao final do oitavo ano, pode atingir a patente de tenente. Terminado esse período, o profissional desliga-se do Exército e passa a integrar a chamada Reserva
não-remunerada, ou seja, passa a ser um militar “aposentado”, mas sem direito a

Há décadas, o
Exército Brasileiro
participa de diversas
missões de paz
coordenadas
pela Organização
das Nações Unidas
(ONU) em países
em conflito
ou devastados
por catástrofes
naturais

Os três oficiais que atendem
no departamento de
implantodontia do HMASP

Fotos: divulgação

Os familiares dos militares
também são atendidos na
Odontoclínica do HMASP
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soldo, salário ou pensão.
Durante os anos em que trabalhar no Hospital do Exército,
terá de executar – além de suas
funções médicas ou odontológicas – funções militares também.
Seguindo uma escala, será responsável em alguns dias do ano
pela segurança do Hospital, trabalhando armado e vestindo o
uniforme camuflado. “É preciso
que tenhamos sempre em mente
que trabalhamos em um quartel,
portanto não faz sentido tercerizarmos a nossa segurança, certo?”,
justifica o coronel Lucas Moura.
Outro interessante legado da
cultura militar que é possível notar no hospital é o rigor e a valorização de suas políticas de austeridade nos gastos. Um dos maiores
responsáveis por essa tarefa é o
tenente coronel Alexandre Bucci,
que é cirurgião-dentista e também
cuida da parte de auditorias médicas do HMASP. Para impedir
que sejam registrados casos de
superfaturamento ou a realização
de cirurgias e procedimentos desnecessários, ele controla, verifica e
confere todas as compras de órteses, próteses e materiais especiais.
E a batalha dos profissionais da
Odontoclínica do HMASP em prol
da saúde bucal da população não
se limita aos trabalhos no Forte
do Cambuci. Há décadas, o Exército Brasileiro participa de diversas
missões de paz coordenadas pela
Organização das Nações Unidas
(ONU) em países em conflito ou
devastados por catástrofes naturais, e um dos cirurgiões-dentistas
lotados no hospital paulistano já
atuou como voluntário no Timor
Leste. “Quando estive lá, em 2001,
atendemos não só as tropas militares brasileiras e os funcionários da
força humanitária da ONU, tivemos que prestar atendimento também à população civil. A situação
do país estava absolutamente caótica, e as pessoas não dispunham de

nenhuma outra alternativa de cuidado odontológico. A infraestrutura armada
pelo Exército Brasileiro era impressionante, e a gente trabalhava ininterruptamente das 8h às 17h. Foi uma experiência incrível, que durou seis meses”,
recorda Artur Benvenuti, especialista em cirurgia bucomaxilofacial.
Assim é o trabalho dos grandes profissionais e das instituições comprometidas com a prestação de bons serviços na área da Odontologia: ir aonde
houver pessoas precisando de atendimento e de cuidados bucais.

HOSPITAL TEM 249
ANOS DE HISTÓRIA
O Hospital Militar de São
Paulo é uma das instituições
de atendimento médico mais
antigas de São Paulo. Sua
história começou em abril de
1766, quando ele foi instalado
no palácio do governo da
Capitania de São Paulo, antigo
Colégio dos Jesuítas, para
atendimento dos militares
do Exército Regimental,
da população paulista
da época e dos escravos.
Em 1801, ganhou nova
sede, na região central,
no prédio que atualmente
é conhecido como Palácio
dos Correios. Em 1803, passou
a ser denominado como Real
Hospital Militar e, em períodos
mais críticos, chegava a ter um
volume maior de atendimento
de pacientes do que a Santa
Casa de Misericórdia. À época,
era considerado um hospital
completo, pela estrutura com

enfermaria, centro cirúrgico
e botica (farmácia).
Em 1832 foi desativado
e passou a funcionar como
Enfermaria Militar, em Santana,
no local onde hoje se encontra
o Centro Preparatório dos
Oficiais da Reserva de São
Paulo (CPOR-SP).
A partir de maio de 1920,
ganhou novas instalações, já
no Morro da Pólvora, no bairro
do Cambuci. Em julho de
1955, passou a ser chamado
de Hospital Geral de São Paulo.
As obras das atuais instalações
começaram em 1979, com
a construção do ambulatório
na Rua Ouvidor Portugal.
A inauguração oficial
aconteceu em dezembro
de 1986. A partir de janeiro
de 2010, adotou seu nome
atual: Hospital Militar de
Área de São Paulo. Ocupa
um terreno com 145 mil m².
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Planeje suas

finanças
de hoje e de amanhã

Saiba que ações devem ser tomadas para que
você tenha maior controle dos seus gastos agora
e para que o seu futuro também seja tranquilo
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P

ara que você consiga atingir seus objetivos de vida, como comprar ou
trocar de casa ou automóvel, pagar a faculdade dos filhos, fazer uma
viagem e, principalmente, poder se aposentar um dia mantendo o seu
padrão de vida, é fundamental fazer um planejamento financeiro – pessoal e
familiar. No mundo todo, apenas 1 em cada 10 pessoas tem aposentadoria ao
menos razoável. No Brasil, apenas 1% dos aposentados pelo INSS se autodefinem como independentes financeiramente.
Para executar essa programação, várias ações são importantes. Documentar suas despesas é uma delas, sempre separando o que é PJ (a contabilidade do consultório) do que é pessoal. Essa providência é básica para que
você tenha ideia se a sua profissão está dando o resultado que deseja e também para ter certeza de que você, pessoal ou familiarmente, está gastando
no máximo aquilo que recebe.
A consequência é buscar não se endividar ou estabelecer o caminho para
que, ao longo de um determinado tempo, você deixe de estar endividado e, ao
invés de pagar juros para o credor, você comece a poupar para si mesmo. Inicialmente, você pode economizar numa poupança e, num segundo momento,
acumulando patrimônio, com investimentos financeiros, imóveis, outro negócio ou um mix de todos esses.
Além desses pontos, um bom planejamento financeiro deve buscar a
proteção para eventos que possam colocar em risco a caminhada para seus
objetivos futuros. Assim, você deve refletir sobre questões como o que aconteceria se você sofresse um acidente ou surgisse uma doença. Você se sente
confortável com a cobertura oferecida pelo SUS ou acha interessante ter um
plano de saúde?
E se você precisar parar de trabalhar temporariamente? É importante ter

Inúmeras opções de investimento
Risco

para diversos objetivos

Ações
Imobiliários
Multimercados
Cambial
Inflação
Renda Fixa
DI (CDB ou fundos)
Poupança
Retorno

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

um seguro que lhe proporcione
uma renda por esse período – a não
ser que você já possua uma reserva financeira especificamente para
emergências.
Outra questão que é mórbida,
mas deve ser considerada é uma
morte súbita. Seu patrimônio é suficiente para subsidiar os objetivos
traçados para seus dependentes financeiros? Ter um seguro de vida
traz tranquilidade e proteção adicional para seu cônjuge e seus filhos.
Resumindo, você deve pensar
nos seus sonhos futuros e lembrar
que a concretização deles vai depender de certos sacrifícios (poupar, gastar menos, trabalhar mais)
hoje. E, mesmo que você esteja
bem organizado para essa caminhada, ainda assim é importante
avaliar os eventos inesperados que
possam surgir.

Investimentos

Na hora de aplicar o seu dinheiro, é importante ter em mente
que títulos de Capitalização não é
investimento, mas sim um produto
muito rentável para os bancos que
permite a você economizar dinheiro e concorrer a sorteios. A rentabilidade é muito inferior à inflação.
A maioria das pessoas investe
em poupança, uma modalidade de
investimento superconservadora que
não oferece alta rentabilidade. É possível ter o mesmo risco que a poupança investindo em CDBs, LCAs
e LCIs, produtos oferecidos por boa
parte dos bancos que têm rentabilidade superior à poupança. Pergunte
no seu banco a respeito deles.
Converse com o seu gerente, mas
não escute só a ele. O objetivo dele
(superar suas metas mensais) é bem
diferente do seu - obter a melhor relação entre o custo, o risco e a rentabilidade nos seus investimentos.
“Lembre-se de que objetivos de
longo prazo podem aceitar um nível
de risco mais elevado. Quem investe muito conservadoramente para
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prazos longos, tende a ter uma rentabilidade média menor e, por consequência,
terá de poupar mais do que seria necessário”, alerta Marcus Matos, consultor financeiro palestrante do Programa Integração do CROSP. Aplicações como poupança, fundos de renda fixa e Tesouro Direto são perfeitas para o curto prazo,
mas têm rendimentos relativamente baixos. Para quem pode fazer investimentos de longo prazo, ações, imóveis e fundos multimercados são opções com risco
maior, mas com a perspectiva de rendimentos bem mais elevados.

Previdência

Por fim, quando o assunto é Previdência, sempre aparece aquela dúvida:
PGBL ou VGBL? Os produtos de previdência oferecidos pelos bancos têm
duas fortes características: uma muito boa que é fazer com que as aplicações
mensais sejam automáticas, ou seja, você não precisa lembrar a cada 30 dias
de fazer seu investimento. A ruim é que, por conta das taxas de administração
e carregamento, a maioria desses produtos é bem cara.
Assim, se você é uma pessoa disciplinada, existem opções melhores para
investir para a sua aposentadoria (lembre-se dos CDBs, das LCAs e LCIs citados
anteriormente). Agora, se você não tem essa disciplina - não se aflija, a maior
parte das pessoas não tem -, opte pela previdência privada mesmo. É melhor
fazer algo caro do que não fazer algo barato.
O PGBL é indicado para quem faz declaração completa de IR e para aportes
anuais de no máximo 12% da renda total. O VGBL fica para os demais casos.

Previdência
social no Brasil
Situação dos
aposentados

1%
25%

46%

28%
dependem de parentes
dependem de caridade
são obrigados a trabalhar
São independentes
Fonte: IBGE 2010

Tipos de planos de previdência
Plano

PGBL

VGBL

Indicado para

Apenas para quem faz
declaração completa de IR e
contribui para o INSS. Permite o
benefício fiscal na declaração

Quem é isento ou declara IR pelo
modelo simplificado. Ou para
quem faz a completa e deseja
investir + de 12% de sua Renda.

Na Declaração de
Imposto de Renda

Os valores investigados
podem abater até o limite
de 12% da base de cálculo
na Declaração Anual de IR

Os valores investidos NÃO
são dedutíveis de IR.

No momento do resgate/
pagamento do benefício

O Imposto de Renda será cobrado
sobre o valor total resgatado.

O Imposto de Renda incide
apenas nos rendimentos.

Tabela Progressiva

Tabela Regressiva

Tributação no momento
do resgate

Alíquota única de 15%, a título de
antecipação, com ajuste maior ou
menor na declaração anual de IR
pela tabela progressiva.

Alíquota inicia com 35%
nos primeiros anos. A cada 2
anos, há uma redução de 5
pontos percentuais, chegando
à alíquota mínima de 10%
após decorridos do aporte.

Tributação no momento de
recebimento da aposentadoria

O Imposto de Renda incide apenas
nos rendimentos.

De acordo com o prazo médio (em
anos) de todas as aplicações feitas,
que indicará a alíquota de IR.

IR
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A.C. Camargo:
câncer bucal
referência no atendimento do

Instituição que tem como pilares principais a prevenção,
o tratamento, o ensino e a pesquisa do câncer, o A.C.
Camargo Cancer Center é reconhecido internacionalmente
por seu tratamento do câncer de boca

A

aposentada Laudelina Paula da Silva, de 68 anos, esteve com a
sua cirurgiã-dentista, Ana Cristina Durazzo, para uma consulta
de rotina. Durante a sessão de limpeza, a profissional notou uma
marquinha na língua da paciente. Laudelina foi encaminhada para o oncologista e foi constatado um carcinoma sublingual, tratado em seguida com
uma cirurgia. “Sou muito grata à minha dentista por sua atitude. Ela salvou
minha vida”, diz Laudelina, que fez questão de enviar uma carta ao CROSP
para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer bucal.
Os locais mais acometidos pelo câncer de boca são lábio inferior, borda
de língua e assoalho de boca. Em todos os casos, o prognóstico é dependente do estágio da doença. A exemplo da história com final feliz de Laudelina, quanto mais precoce for o diagnóstico – e por isso a ação do cirurgião-dentista é fundamental nesse processo –, mais altas são as chances de cura.
Um dos principais centros integrados de Oncologia do mundo, o A.C.
Camargo Cancer Center foi pioneiro ao associar o HPV ao câncer bucal.
Pesquisas e estudos do A. C. Camargo, evidenciaram o aumento do câncer
de boca pelo papiloma vírus, popularmente conhecido como HPV.
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Além do cigarro e do álcool
como fatores preponderantes para
o câncer bucal, nos últimos anos o
HPV apareceu como causador de
infecções que facilitam a formação desses tumores. Em casos de
câncer de amígdala, a incidência
do HPV cresceu de 25% – registrados há dez anos – para 80%,
segundo estudo recente.
O CROSP entrevistou os cirurgiões-dentistas Fábio Alves, especialista em estomatologia e diretor
do Departamento de Estomatologia do A.C. Camargo; José Divaldo
Prado, especialista em prótese bucomaxilofacial e membro do De-

partamento de Estomatologia do A.C. Camargo; e Luiz Paulo Kowalski, médico
especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e diretor do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do A. C. Camargo. Os três
explicam sobre o tratamento do câncer bucal nesse renomado centro integrado.

De acordo com estudos, o HPV é a causa
de aproximadamente 30% dos casos de câncer
de boca. Quais são os fatores responsáveis
pelos demais 70%?

De uma forma geral, aproximadamente 70% dos casos de câncer de
boca estão relacionados ao consumo de tabaco e álcool, sendo o primeiro mais importante. A radiação actínica (exposição ao sol) é associada
aos casos de câncer de lábio, sendo o lábio inferior o principal afetado.
Tumores de lábio superior são raros. São considerados fatores de risco
também uma dieta pobre em vegetais, vitamina A e excesso de carnes
grelhadas ou uso de chimarrão. A história familiar de câncer é outro fator
de risco significativo. O HPV pode ter uma relação com o câncer de boca
e deve ser incluído como fator de risco. Mas temos que ter um pouco de
cuidado quando falamos de HPV e câncer de boca. A boca propriamente
dita se restringe aos lábios, mucosa jugal bilateral (bochecha), gengiva ou
rebordo alveolar, área retromolar, língua oral ou móvel (parte visível ao
exame clínico sem auxílio de instrumentos) e palato duro. Para essas localizações, a participação do HPV como agente causador do câncer ainda
precisa de mais estudos para melhor comprovação.

Houve um aumento do câncer bucal
em pessoas mais jovens?

Sim, em pacientes mais jovens (abaixo dos 30 anos de idade) aumentou
nos últimos anos e os HPVs de alto risco (principalmente os subtipos 16 e 18)
podem ter uma relação nestes casos. Outro ponto importante é a relação do
HPV com os tumores localizados em palato mole, amígdalas e base da língua
(região da orofaringe). Estudos apontam uma importante relação entre o vírus e tumores nestes locais. Ressalta-se ainda que tumores associados ao HPV
apresentam melhores respostas ao tratamento, que normalmente envolve a associação de quimioterapia e radioterapia. A prevalência de infecção por HPV
nesses tumores pode chegar até 80%.

No caso dos tumores provocados pelo HPV,
como fazer para evitá-los? Quais são os
procedimentos mais eficazes para proteger
a boca da infecção por esse vírus?
O HPV pode chegar à boca e à orofaringe pelas seguintes vias de transmissão: orogenital relacionada à prática sexual, transmissão vertical (da
mãe ao filho) e interna (sangue e sistema linfático). Mas a principal forma
de contaminação da boca pelo HPV é por sexo oral. Desta forma, conhecer e restringir o parceiro é a principal forma de proteção. O maior problema das doenças sexualmente transmissíveis é a falta de conhecimento
da população em geral. Alguns estudos europeus mostraram que 30% de
adultos jovens (entre 18 e 30 anos) não têm conhecimento sobre HPV e
muito menos sobre sua relação com o desenvolvimento de tumores, seja
em colo de útero, boca ou orofaringe. Desta forma, programas de conscientização da população e vacinação seriam as melhores estratégias na
prevenção das doenças causadas pelo HPV.

O HPV pode
chegar à boca
e à orofaringe
pelas seguintes
vias de transmissão:
orogenital
relacionada à
prática sexual,
transmissão
vertical (da mãe
ao filho) e interna
(sangue e sistema
linfático). Mas
a principal forma
de contaminação
da boca pelo HPV
é por sexo oral

Um simples beijo
pode transmitir
o HPV que causa
o câncer bucal?
Apesar de não ser a principal
forma de contaminação, o beijo entre um indivíduo com lesão em atividade (vírus reproduzindo ativamente) e outro indivíduo que apresente
alguma suscetibilidade à infecção
(deficiência do sistema imunológico) pode facilitar a transmissão. O
vírus está presente na saliva e a troca
do fluido através do beijo pode levar
à contaminação do parceiro.

O uso de preservativo
é suficiente para
deter a transmissão
do HPV?
O uso do preservativo durante
o sexo oral pode ser uma boa barreira para evitar a contaminação da
boca. No entanto, há carência de
dados para mostrar a real eficácia
deste dispositivo. Enfatiza-se ainda
que a prática do sexo oral realizada
com preservativo também precisa
ser melhor difundida.
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Qual é a estrutura que o A. C. Camargo possui
para o tratamento do câncer de boca?

Por ser pioneiro na prevenção, tratamento, ensino e pesquisa do câncer e
um dos principais centros integrados de Oncologia do mundo, o A.C. Camargo teve seu nome alterado para A.C. Camargo Cancer Center. O tratamento
do câncer de boca requer especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço, radioterapêuticas, oncologistas, cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, dentre outros profissionais. No A.C. Camargo os profissionais
trabalham de forma integrada para definir a melhor terapia de acordo com
cada paciente e também para promover melhor qualidade de vida. Todos os
departamentos têm estrutura moderna e aparelhos de última geração. O Centro Cirúrgico é equipado para cirurgia robótica, videoassistida e aparelhos de
laser de alta potência. O Departamento de Radioterapia possui a tecnologia de
IMRT (Radioterapia de Intensidade Modulada) que direciona melhor a dose
no tumor, poupando tecidos normais, como glândulas salivares. Desta forma,
o paciente apresenta menos efeitos colaterais.

Como funciona o Departamento
de Estomatologia?

Ele conta com cirurgiões-dentistas especialistas no controle dos efeitos
colaterais, bem como na reabilitação estética e funcional dos pacientes com
câncer de boca. O paciente recebe cuidados de uma equipe multidisciplinar
que inclui também cirurgiões plásticos, oncologistas clínicos, patologistas, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais.

O exame clínico
bem detalhado
é fundamental para
o diagnóstico
dessas lesões, que
se apresentam em
forma de placa
branca ou vermelha
com superfície
irregular
(verruciforme).
Também podem
aparecer na forma
de pequenos
nódulos ou pápulas
com superfície
formando pequenas
projeções (papilas),
que recebem
a denominação
de papilomas

Quais os principais sintomas
de infecção por HPV na boca?

Normalmente o paciente não apresenta grandes queixas. Desconforto
e aspereza em alguma região da boca podem ser relatados. O exame clínico bem detalhado é fundamental para o diagnóstico dessas lesões, que se
apresentam em forma de placa branca ou vermelha com superfície irregular
(verruciforme). Também podem aparecer na forma de pequenos nódulos ou
pápulas com superfície formando pequenas projeções (papilas), que recebem
a denominação de papilomas.

Dos casos registrados no A.C. Camargo, qual a
proporção de pessoas que chegam com a doença
em estado inicial, intermediário e avançado?
De uma forma geral os tumores de boca são divididos em quatro estágios clínicos, sendo os estágios I e II tumores iniciais (menores que 4 cm e
sem metástases) e III e IV avançados (maiores que 4 cm, infiltrativos ou com
metástases). A distribuição dos casos de câncer de boca no A.C. Camargo
Cancer Center não é diferente do restante do Brasil, onde 70% dos tumores são diagnosticados em estágios avançados (III e IV) e 30% nos iniciais
(I e II). Uma pesquisa realizada no A.C. Camargo comparou os casos de
câncer de boca atendidos pela primeira vez na instituição com os de outra
instituição, o Memorial Sloan-kettering Cancer Center, em Nova York, e a
principal diferença é que a maioria dos casos brasileiros se encontrava em
estágio avançado, enquanto os americanos estavam em estágios iniciais. Daí
a grande diferença na sobrevida entre os casos. As maiores causas deste atraso no diagnóstico são os próprios pacientes, que por falta de conhecimento,
dificuldades de acesso ou medo não procuram pelo diagnóstico. O tumor
tem pouca sintomatologia nos estágios iniciais e a falta de conhecimento dos
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profissionais de saúde em relação
ao diagnóstico do câncer de boca
também desempenha papel relevante no atraso do diagnóstico.

Qual o método
mais indicado
para o tratamento
em cada um desses
três estágios?
Tumores iniciais (estádios clínicos I e II) podem ser tratados por
cirurgia ou radioterapia e apresentam índices semelhantes de cura,
de aproximadamente 80% a 90%.
Contudo, a cirurgia é o tratamento
de escolha para estes tumores, por
apresentar menor morbidade. A
radioterapia apresenta efeitos colaterais importantes como mucosite,
xerostomia, osteorradionecrose, e
cáries de irradiação. O tratamento cirúrgico para tumores iniciais
consiste em ressecção ampla com
margens cirúrgicas adequadas e
tratamento dos linfonodos cervi-

cais. Nenhum procedimento adicional é necessário e o risco de complicações
é baixo. Outra vantagem de realizar a cirurgia nesta fase é que a radioterapia
ainda pode ser realizada em casos de recidivas tumorais ou novos tumores (segundo tumor primário) na região. Para tumores avançados (estádio clínico III
e IV), o tratamento deve associar cirurgia e radioterapia (pós-cirurgia) e ainda
indicar ou não a quimioterapia. As taxas de cura diminuem sensivelmente
em relação aos tumores iniciais. Aproximadamente 50% dos pacientes ficam
livres do câncer por um período de cinco anos.

Qual deve ser a participação dos
cirurgiões-dentistas nesses tratamentos?

O cirurgião-dentista participa praticamente de todas as etapas pelas
quais os pacientes com câncer de boca podem passar. Por ser quem examina
a cavidade bucal a todo instante, ele é o profissional mais indicado para o
diagnóstico deste tipo de câncer. Em relação ao tratamento do câncer, ele
não participa diretamente da parte cirúrgica, mas pode auxiliar o cirurgião
de cabeça e pescoço na fixação de placas (quando necessárias) para melhor
posicionamento da mandíbula e posterior reabilitação. Para os pacientes
com indicação de radioterapia e/ou quimioterapia, a participação de cirurgiões-dentistas é fundamental no controle e manejo dos efeitos colaterais
destas terapias. Esses efeitos podem comprometer de forma importante o
tratamento e a qualidade de vida dos pacientes. O atendimento odontológico anterior à radioterapia (região de cabeça e pescoço) deve ser priorizado,
todas as extrações dentárias devem ser realizadas anteriormente ao tratamento radioterápico e evitadas depois, devido ao risco do desenvolvimento
de osteorradionecrose, sendo este o pior efeito colateral. Ressalta-se que as
exodontias devem ser realizadas pelo menos quinze dias antes do início da
radioterapia. Nesta fase, é necessário um atendimento rápido e eficaz para
que o paciente possa iniciar a radioterapia.

Que atitudes de higiene bucal podem
ajudar a reduzir a probabilidade
do surgimento de um câncer de boca?
O cigarro é o principal fator relacionado ao câncer de boca, então orientações sobre este fator de risco são fundamentais. A prática de boa higiene
bucal e a alimentação equilibrada (consumo de frutas e verduras) também são
práticas importantes na manutenção da saúde bucal, na prevenção do câncer

de boca e de outras doenças que
possam acometer a boca.

A vacina anti-HPV
é eficaz contra as
variedades de vírus
que provocam o
câncer de boca?
Ela tem alguma
contraindicação?
Atualmente existem dois tipos
de vacinas para imunização contra alguns tipos de HPV. A bivalente é utilizada contra os tipos 16
e 18, e a quadrivalente contra os
tipos 6, 11, 16 e 18.
O Sistema Único de Saúde realiza a imunização com a vacina
quadrivalente. No ano de 2014 foi
realizada a vacinação para meninas entre 11 e 13 anos. Em 2015,
foi realizada para meninas entre 9
e 11 anos. Para os meninos ainda
não está sendo realizado. Ressalta-se que a vacinação é realizada em
três etapas. Contudo, no sistema
privado a vacina pode ser realizada
para mulheres e homens entre 9 a
26 anos. Não há contraindicação
para realização da vacina. Os principais vírus causadores de câncer
de colo de útero e de orofaringe
são os tipos 16 e 18. Desta forma, a
imunização contra estes vírus pode
ajudar na prevenção do câncer de
colo de útero e, por analogia, do
câncer de boca e orofaringe.
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regulamentação

Resoluções
do CFO

oficializam importantes mudanças
Conselho Federal de Odontologia regulamenta demandas
reivindicadas há tempos pela classe odontológica

O

Diário Oficial da União publicou em sua edição do dia 6 de novembro de 2015 uma resolução do Conselho Federal de Odontologia reconhecendo a acupuntura, a homeopatia e a odontologia do
esporte como especialidades odontológicas. Essa oficialização vinha sendo
aguardada desde a realização da 3ª Assembleia Nacional de Especialidades
Odontológicas (ANEO), realizada em outubro de 2014 em São Paulo.
“É com muita satisfação que recebemos a notícia, pois o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo desde o início foi grande apoiador
e incentivador dessa decisão”, comemora Claudio Miyake, presidente do
CROSP. Rogério Kairalla, conselheiro do CROSP e presidente da Comissão de Ensino e Especialidades, ressalta a importância das novas especialidades para a classe. “Importante reconhecer todo o trabalho das equipes
dessas especialidades, que atuaram com muito afinco para que essa regulamentação se concretizasse.”

Acupuntura e homeopatia

A decisão valoriza a atuação dos cirurgiões-dentistas que optaram por
esses segmentos na promoção da saúde bucal. De acordo com Helio Sampaio Filho, presidente da Câmara Técnica de Acupuntura do CROSP, a Acupuntura é de interesse dos cirurgiões-dentistas desde os anos 70. Ele destaca
que “o reconhecimento da especialidade amplia as possibilidades de atuação
no mercado de trabalho, tanto na rede pública dentro da Política Nacional
das Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), quanto na rede privada, por meio do atendimento aos convênios e, principalmente, nos consultórios particulares. Sem contar, obviamente, com o aumento no campo da
pesquisa e possibilidade de implementação maior na graduação”, completa.
A acupuntura terá sua aplicação na área de estomatologia tratando, por
exemplo, de aftas e casos de xerostomia ou herpes. “Ainda auxilia na resolução de alterações de comportamento como ansiedade e medo, nas dores de
modo geral, bruxismo e outras”, emenda o cirurgião-dentista.
Presidente da Câmara Técnica de Homeopatia do CROSP, a cirurgiã-dentista Jussara Jorge Giorgi, destacou que, no caso desta especialidade, o
reconhecimento a equipara às demais áreas de saúde que já possuem a titu-
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lação. “Significa ainda respeito e
dignidade para aquele que dedicou
um tempo de sua vida profissional
ao estudo e conhecimento desta
terapêutica. É também uma nova
forma de cuidar da saúde oral, que
resgata o sentido de totalidade do
ser”, pontua Jussara.

Odontologia
do esporte
“A certificação da especialidade
equipara a Odontologia brasileira à
de muitos países que já reconhecem
a Odontologia do Esporte, além de
trazer aos cirurgiões-dentistas uma
área de trabalho de grande valia” explica a Presidente da Câmara Técnica de Odontologia do Esportes do
CROSP, Neide Pena Coto.
A Odontologia do Esporte
é voltada para o conhecimento,
a prevenção e o tratamento das
lesões e doenças do sistema estomatognático na prática esportiva.
Baseia-se no estudo, tratamento,
prevenção e acompanhamento
dos problemas bucomaxilofaciais
que acometem o esportista.
A resolução 164, de 24 de novembro de 2015, estabelece procedimentos relacionados a essas
três novas especialidades.

Foto: Dollar Photo Club

Odontologia hospitalar

Em outra resolução do Conselho Federal de Odontologia, publicada na
edição de 16 de novembro de 2015 do Diário Oficial, o exercício da Odontologia Hospitalar pelo cirurgião-dentista conquistou reconhecimento como
habilitação. Essa foi outra das pautas discutidas na 3ª ANEO.
Para o presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do
CROSP, Keller de Martini, esse reconhecimento é um grande avanço para a
Odontologia e para os pacientes em hospitais. “A tendência é que, no futuro,
se torne especialidade. Mas o mais importante é realmente a normatização,
que o profissional entre no hospital devidamente habilitado, por um curso
ou carta do diretor clínico reconhecendo sua capacidade para tal atuação.”
Martini também salienta que a presença de um cirurgião-dentista dentro dos hospitais colabora para diagnósticos e tratamentos de diversas doenças. “Dentro do hospital ele vai atuar com uma equipe multidisciplinar.
Vai verificar, por exemplo, focos de infecção na boca, doenças periodontais,
quebra de raiz e outras ocorrências. Problemas na cavidade bucal podem
causar o agravamento de outras patologias e até levar o paciente a óbito,
dependendo do caso.”

Outras decisões

O CFO fez ainda outros importantes anúncios. A resolução de número 161 promoveu alterações na carga horária em cursos de especialização, a
mudança de nomenclatura da especialidade de Patologia Bucal - que passa a
“Patologia Oral e Maxilofacial” - e também da nomenclatura da especialidade

de Saúde Coletiva e da Família, que
passa a “Saúde Coletiva”.
Já a resolução de 165, de 24 de
novembro de 2015, reconhece a
Odontologia Antroposófica como
habilitação para os cirurgiões-dentistas por tratar-se de uma
prática integrativa e complementar à saúde bucal. E, por fim, o
documento de número 166 do
Conselho Federal, da mesma data,
versa sobre os benefícios à saúde
proporcionados pela Ozonioterapia e passa a reconhecer e admitir
sua prática pelos cirurgiões-dentistas, reconhecendo-a também
como habilitação.
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo acompanha
e participa ativamente de todos os
esforços para o reconhecimento e
normatização das especialidades e
habilitações da profissão.
As resoluções na íntegra estão
disponíveis no site do CROSP.
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Câmaras

técnicas
e comissões
Câmaras técnicas
Acupuntura • Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal
• Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais • Dentística • Disfunção
Temporomandibular e Dor Orofacial • Endodontia • Estomatologia
• Fitoterapia/ Terapia Floral • Hipnose • Homeopatia • Implantodontia
• Odontogeriatria • Odontologia do Esporte • Odontologia do Trabalho
• Odontologia Hospitalar • Odontologia Legal • Odontologia para Pacientes
com Necessidades Especiais • Odontopediatria • Ortodontia
• Ortopedia Funcional dos Maxilares • Patologia Bucal
• Periodontia • Prótese Bucomaxilofacial • Prótese Dentária
• Radiologia • Saúde Coletiva e da Família • Técnicos em Prótese Dentária

Comissões
Concurso Saúde Bucal • Convênios e Saúde Suplementar
• Infecções Relacionadas com a Assistência Odontológica e Biossegurança
• Jovens Cirurgiões-Dentistas • Materiais e Novas Tecnologias na Odontologia
• Mulheres • Odontologia Empresarial • Políticas Públicas
• Terceira Idade • Terceiro Setor

Para informações sobre as especialidades, habilitações e profissões auxiliares, acesse
o Portal de Especialidades no site do CROSP (www.crosp.org.br). A composição das
câmaras técnicas e comissões também pode ser consultada no Portal.
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dentística
contato: dentistica@crosp.org.br

Cuidado com a

erosão dentária
Causada pela ingestão de alimentos ácidos, provoca
lesões e deve ser tratada o quanto antes, para que as
características funcionais e estéticas dos dentes não
sejam comprometidas

A

erosão dentária é a perda de tecido duro da superfície dental por
agentes ácidos sem o envolvimento bacteriano e pode ser agravada por fenômenos como a abrasão e a atrição, entre outros. Nesse
processo, íons de cálcio e fosfato são removidos, gerando a tal perda, uma
“depressão localizada” no tecido mineralizado dos dentes.
Em função do tempo e do fator etiológico que originou o problema, podem ocorrer maiores cavitações. O diagnóstico nos estágios iniciais da lesão
é muito importante e pode determinar a paralisação do processo.
Normalmente, o fator principal é a frequente ingestão de alimentos, molhos e bebidas ácidas, como refrigerantes e sucos de frutas cítricas, mas existem também outros fatores que podem ocasionar a perda óssea nos dentes,
como o consumo de medicamentos como o ácido acetil salicílico, as pastilhas de vitamina C e as drogas antiasmáticas, que possuem baixo pH. Pacientes que tem problemas gástricos, como azia, refluxo e vômitos, também são
comumente vítimas da erosão dentária, assim como os nadadores que têm
maior contato com o cloro da piscina.

Prevenção

Sabe-se que a saliva tem importante papel tamponador, não permitindo
na maioria das vezes que esses ácidos da dieta tenham efeito deletério. No
caso de pacientes que apresentam esse tipo de lesão, o agente agressor ácido
é mais intenso e frequente do que a liberação normal da saliva e, como consequência, desequilibra o processo.
A prevenção da erosão pode ser instituída de duas maneiras: pelo enfraquecimento do potencial erosivo dos ácidos ou pelo aumento na resistência dos dentes.
A utilização de bochechos com flúor e dentifrícios fluoretados tem sido
relatada como um método preventivo, uma vez que o flúor aumenta a resistência do esmalte à dissolução provocada pelos ácidos.
O consumo de produtos como leite e queijo podem colaborar. O uso de
gomas de mascar sem açúcar estimulam o aumento da salivação e também
auxiliam na neutralização dos ácidos.
Se a erosão tiver como etiologia a dieta, deve-se diminuir a frequência de consumo de comidas ácidas e restringir a sua ingestão durante as refeições. Bebidas
ácidas devem ser consumidas, preferencialmente, com a utilização de um canudo.
Ao contrário do que se imagina, a escovação dental imediatamente após o contato dos dentes com ácidos deve ser evitada, pois pode gerar um somatório de estímu-

los danosos: pH ácido do ambiente
bucal e ação mecânica das cerdas contra a superfície em erosão. Um bochecho imediato com água é indicado,
posteriormente, após a estabilização
do pH, escovas com cerdas macias e
dentifrício fluoretado não abrasivo
são as melhores indicações.
Tratamentos restauradores são
indicados quando existe considerável perda de estrutura mineralizada
e quando esse processo tiver ocasionado danos funcionais e estéticos.
Materiais restauradores como
resina composta, ionômero de vidro
e porcelanas podem ser utilizados.
A reabilitação tem como função não só restabelecer a forma, a
função e a estética, mas também
isolar essas regiões afetadas de
novas ameaças ácidas que podem
eventualmente ampliar as lesões.
É importante que o tratamento
das causas da erosão dentária seja
coordenado com visão multiprofissional, envolvendo os cirurgiões-dentistas, e sempre que necessário
médicos, nutricionistas e psicólogos.

Veja mais sobre
o tema na TV CROSP
http://www.crosp.org.br/tv/video/
rEDK63JsfCE
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O Projeto
Amazonas
e o atendimento em áreas carentes
Projeto visa a aplicabilidade de técnicas adequadas
e de tecnologias disponíveis na atualidade para
o tratamento endodôntico de populações desprovidas
de ações governamentais de forma segura, rápida e eficaz

U

ma das questões mais críticas observadas em países do terceiro
mundo é a escassez de recursos. Como consequência dessa carência, a saúde da sociedade é diretamente afetada. Nesse contexto,
professores e líderes da área de Odontologia questionam o que exatamente
está sendo feito pela população de maneira impactante, buscando mudar o
sombrio panorama da saúde bucal.
Em revistas e publicações científicas, a quantidade de pesquisas é imensa
em todas as áreas. Entretanto, uma gama infinitamente menor é na realidade aplicada, no sentido de oferecer qualidade de vida para indivíduos por
muitas vezes em sofrimento severo por dor, desconforto, ausência de saúde
e mesmo doenças instaladas.
Faz parte da evolução humana o contínuo desenvolvimento da ciência,

que é o fator diferencial para a
efetiva melhoria da qualidade de
vida. Desta forma, desenvolver
um protocolo de tratamento endodôntico fácil e rápido é fundamental para levar dignidade aos
profissionais e saúde à população.
Tal proposta nada tem a ver
com megalomaníacos planos políticos, mas sim, com casos reais. É
necessário resolver o quanto antes
a difícil equação que se configura,

Fotos: divulgação

O tratamento endodôntico
envolve região que fica nas
margens do Rio Madeira,
em Rondônia
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Cirurgiões-dentistas
do Projeto Amazonas
assistem à população
carente dessa região

de forma a propiciar dignidade profissional e financeira aos cirurgiões-dentistas e transmitir saúde para a população.
Pensando nisso, foi criado o Projeto Amazonas, de autoria do prof.
dr. Manoel Eduardo de Lima Machado (Prof. Associado da Faculdade
de Odontologia da USP), que visa a aplicabilidade de técnica adequada
e tecnologia disponível na atualidade para o tratamento endodôntico de
forma segura, rápida e eficaz.
Junto a sua equipe, composta pelos cirurgiões-dentistas Caio Eduardo Caseiro de Lima Machado (autor do Projeto Doutores sem Fronteira),
Felipe Britto de Lima Machado (pós-graduando em Endodontia) e por
Moyzés Elmadjian Filho (graduando em Odontologia na USP), Manoel
vem coordenando a aplicação do Projeto Amazonas em diversos países
latino-americanos em regiões desprovidas de ações governamentais.
Exemplo disso foi o trabalho na região de Nazaré, às margens do Rio
Madeira e do Lago de Cumiã, em Rondônia, em 2014 e 2015. Tal região
foi parcialmente destruída por uma grande enchente que elevou em 18
metros o nível do rio Madeira, desabrigando centenas de moradores.
Mesmo com condições locais precárias, o Projeto Amazonas tornou
possível o tratamento endodôntico de 54 molares em 6 dias de trabalho,
com o tempo médio de 1 hora por atendimento.

Assistência “in loco”

Da análise dos casos atendidos, foi observado pós-operatório tolerável em 20%, e ausência total de sintomatologia dolorosa em 80% da
população beneficiada.
Desta maneira, o projeto possibilitou o tratamento endodôntico de
forma rápida e segura, trazendo benefícios para a saúde pública nos níveis de atenção básica, secundária e mesmo terciária.
Seu objetivo geral é assistir a população carente “in loco”, onde ela
vive, com atendimento em endodontia e restauração do elemento dental envolvido. O objetivo específico do projeto é possibilitar o desenvolvimento e a habilidade da execução do tratamento endodôntico, utilizando a tecnologia disponível, demonstrando assim que novas técnicas

e equipamentos permitem realizar um excelente atendimento,
de maneira mais simples, fácil e
racional, estendendo assim o seu
acesso e seu alcance social.
Para o desenvolvimento das
ações, adota-se a pedagogia participativa, en
volvendo todos na
busca das metas e dos resultados.
Para atingir os objetivos cognitivos e comportamentais, ações
como atendimento local incluem a
montagem de equipamento e todo
sistema operacional contando com
especialistas, clínicos e alunos de
graduação e pós. Como resultado, espera-se promover alterações
psicomotoras e comportamentais
em todos envolvidos, transmitindo
saúde à população e influenciando na formação profissional tanto
técnica como comportamental dos
profissionais e entidades.
O Projeto Amazonas pode
também ter como público-alvo a
população carente e da periferia
da cidade de São Paulo ou outro
ponto tido como preferência.
A Câmara Técnica de Endodontia do CROSP está estudando a possibilidade de aplicar o
Projeto nas regiões carentes do
estado de São Paulo.
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Vivendo mais
e melhor
Um dedo de prosa entre dois cirurgiões-dentistas
– um deles odontogeriatra – sobre os desafios da
Odontogeriatria, especialidade que vem crescendo
cada vez mais no século 21
- A população está envelhecendo...
- Já sei! Aliás, se você quer saber, não aguento mais ouvir isso. Afinal, eu sou
muito jovem ainda e meus interesses são outros! Eu quero fazer uma Odontologia atual e moderna, com coisas que não eram consideradas no tempo dos
meus pais e hoje despertam o maior interesse. Mas você chegou aqui dizendo
que a população está envelhecendo. Por que achou que eu tinha alguma coisa a
ver com esse assunto?
- Eu achei que você, por ser como eu da área da saúde, gostaria de fazer um
exercício e tentar enxergar um pouco mais além. O que eu estou tentando dizer
é que o tempo passa, que as pessoas envelhecem, que inclusive você e eu, se
der tudo certo, haveremos de envelhecer também. Afinal, a outra opção é bem
menos interessante...
- Isso é fato; mas e daí?
- Já aconteceu de um colega indicar para você um paciente que ele costumava atender e que, por algum motivo, não vem acertando mais com ele?
- Nunca.
- Pois comigo já. Num primeiro momento eu nem me dei conta; o caso
parecia bem normal e imaginei que fosse alguma coisa pessoal entre profissional e paciente.
- Mas o que aconteceu? Agora eu fiquei curioso...
- Pois eu conduzi o caso da maneira habitual. Ia tudo muito bem, com exceção da falta de pontualidade do paciente. Cada dia ele tinha uma desculpa para
o atraso. Aos trancos e barrancos nós concluímos a confecção daquele par de
próteses. Quando entramos na fase de adaptação das próteses, quem disse que
ele aparecia? Continuava chegando fora do horário combinado, de maneira que
acabei me rendendo e o atendendo mesmo assim. Mas aí aconteceu uma coisa
nova para mim: o paciente se queixava de incômodo onde não existia qualquer
sobrecarga. Com o intuito de testá-lo, perguntei se não incomodava também do
lado oposto, ao que ele respondeu que sim. Continuei indagando, agora em relação à maxila, e a resposta sempre positiva. Perguntei se ele poderia responder
a um questionário para me auxiliar na conduta a ser tomada.
- O que o seu paciente respondeu?
- Ele concordou e eu utilizei um teste de avaliação cognitiva, o Mini
Exame do Estado Mental, muito usado na minha área, a Odontogeriatria.
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Graças à facilidade de aplicação, esse teste ajuda, e muito, quem tem uma
proximidade tão grande com o paciente como nós, cirurgiões-dentistas.
Você já observou que somos um pouco psicólogos dos nossos pacientes?
Que hoje em dia as pessoas estão tão envolvidas com suas próprias questões
que não têm mais tempo para ouvir o que os pais têm para dizer? Outro dia
ouvi uma pessoa dizer que o problema dessa questão toda era que os velhos
estavam demorando demais para morrer e que os filhos se cansavam de tanta vida... Você já parou para pensar nisso?
- Confesso que não...
- Pois é, eu acabei tendo que encarar de frente esse problema. Meus pacientes
passaram a ter demandas diferentes daquelas que eu estava acostumado a receber. Um outro chegou reclamando que a prótese começou a machucar, coisa que
não acontecia antes... Conversando com ele percebi que andava meio deprimido, motivo que fez com que usasse um antidepressivo receitado por seu geriatra.
Essa medicação, que ajuda muito o convívio social, tem como efeito colateral a
diminuição do fluxo salivar.
- Sim, diminuindo a quantidade de saliva, as próteses passam a traumatizar
a mucosa, não é isso?
- Exatamente, meu amigo. E você já se deu conta de que a depressão é apenas
um dos sintomas da pessoa que envelhece? A correria da vida diária oferece
condições para que a hipertensão se instale, fato já admitido pelo serviço de saúde, que fornece até medicação gratuita para as pessoas.
- É mesmo muita coisa junta.
- Sim, o idoso tem suas dificuldades para mastigar, associadas à restrição alimentar, e ainda tem como pano de fundo o processo depressivo. Tudo isso pode
fazer com que a pessoa perca peso e com isso diminua sua imunidade.
- Fico aqui pensando: qual seria o papel do cirurgião-dentista dentro
dessa cadeia?
- Bem, os desafios são imensos, uma vez que a população nunca viveu tanto...
- Pensando nisso tudo estou indo fazer minha inscrição para o curso de especialização em Odontogeriatria. Quero entender o que acontece com nosso
corpo nessa etapa da vida. E como a boca é a porta de entrada para uma vida
saudável, eu quero me inteirar de todo o processo. Até mais e obrigado!
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Integração

direta

A odontologia hospitalar vem ao encontro das necessidades da
equipe multiprofissional, hoje muito comum na rede de hospitais

A

Odontologia Hospitalar é área da Odontologia que atua em pacientes que necessitam de atendimento em ambiente hospitalar,
internados ou não, ou em assistência domiciliar. Tem como objetivos a promoção da saúde, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de
doenças orofaciais de manifestação bucal, de doenças sistêmicas ou de consequências de seus respectivos tratamentos.
Neste contexto, o maior nível de complexidade exigido para atendimento desses pacientes faz com que o cirurgião-dentista se integre de forma direta nas equipes multiprofissionais no âmbito hospitalar.
Quando se fala em Odontologia integrada em uma equipe multidisciplinar, deve-se ter em mente a abordagem do paciente como um todo, e não
somente nos aspectos relacionados aos cuidados com a cavidade bucal.

Prevenção de infecções hospitalares

Entre as várias atribuições dos cirurgiões-dentistas nos hospitais, podemos
destacar a redução de focos de infecção que podem trazer agravos sistêmicos
aos pacientes. Com essa redução, podemos ter melhora na qualidade de sobrevida, menor tempo de internação, racionalização do uso de antibióticos e
medicações, diminuição da necessidade de exames complementares, incremento significativo à assistência aos pacientes internados e melhor atendimento aos pacientes com doenças que necessitam de preparo odontológico
prévio a procedimentos hospitalares.
Preconiza-se que o cirurgião-dentista deva estar preparado para o atendimento odontológico de pacientes no âmbito hospitalar, pois esses atendimentos são específicos e diferentes da rotina do seu consultório, e que o aluno
da graduação em Odontologia, por não ter essa disciplina inserida na grade,
deva ter uma integração da mesma com a capacitação para o manejo destes
pacientes na sua formação acadêmica.
O cirurgião-dentista deve estar preparado para atuar nas decisões das
equipes multiprofissionais do hospital, incluindo internação, diagnóstico, solicitação de exames e sendo encarregado pela tomada de decisões em intervenção na cavidade bucal em consonância com toda a equipe.
Acrescenta-se ainda que o atendimento odontológico do paciente crítico
também contribui na prevenção de infecções hospitalares, principalmente as
respiratórias. Entre elas, as que mais se destacam são as pneumonias, principalmente a pneumonia nosocomial ou hospitalar, e a colonização da oro-
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faringe de pacientes intubados por
micro-organismos gram negativos.
Essas infecções em geral ocorrem
nas primeiras 48 horas após a sua
admissão na UTI e alcançam os
pulmões através da aspiração das
secreções bucais, provocando vários agravos ao paciente e podendo
eventualmente até levar ao óbito.
A atuação do cirurgião-dentista
engloba vários tipos de pacientes,
como pacientes com alterações cardiovasculares, pacientes oncológicos,
nefropatas, pacientes com distúrbios
hematológicos, transplantados, cardíacos, pacientes sob cuidados paliativos e portadores de distúrbios neuropsicomotores, entre outros.
Com a habilitação em Odontologia Hospitalar reconhecida e publicada no diário oficial pelo CFO (saiba
mais à página 58), vários pontos que
ainda davam margem para discussões ficam normatizados, e agora
teremos muitos debates pela frente
com os conselhos regionais de todos
os Estados, contribuindo de maneira
direta para a sequência dos trabalhos.
Quanto ao futuro, esperamos
que os cirurgiões-dentistas sejam
inseridos no âmbito hospitalar e estejam realmente preparados para trabalhar em equipe, discutir os casos
com toda a equipe multiprofissional,
pois o mais importante no final é a
saúde geral dos pacientes.

ortopedia funcional dos maxilares

Atuação da

ortopedia
funcional dos maxilares

durante o desenvolvimento

Seu objetivo é remover interferências indesejáveis durante
o crescimento das estruturas estomatognáticas, atuando
diretamente sobre o sistema neuromuscular

O

s aparelhos Ortopédicos Funcionais são sempre removíveis e obedeprimeira etapa de desenvolvimento,
cem aos princípios fundamentais na sua construção: excitação neural,
que vai dos 0 aos 6 meses de idade.
mudança de postura e mudança de postura terapêutica. Não necessiNesta etapa deve-se atuar com
tam exclusivamente de suporte dentário, pois possuem ancoragem bimaxilar e
o Nível Nobre de Prevenção, pois
podem ser completamente soltos na boca. Por estas características podem ser
não há oclusopatia e a prevenção
usados em períodos precoces de desenvolvimento. Podendo também ser indida mesma deverá ser estimulada.
cados para tratamento de adolescentes e adultos.
Isto se dará através da educação, ou
A Ortopedia Funcional dos Maxilares tem como objetivo remover interfeseja, orientação de higiene bucal,
rências indesejáveis durante o crescimento e desenvolvimento fisiológico das
amamentação no seio ou com bicos
estruturas estomatognáticas, atuando diretamente sobre o sistema neuromuscuadequados, proteção para a não inslar, o qual pode levar os dentes a ocuparem suas posições funcionais e estéticas.
talação de respiração bucal e hábitos
Essa forma de atuação cria novos reflexos posturais e outra dinâmica
perniciosos (sucção de dedo, por
mandibular, que produz e mantém a harmonia do sistema estomatognático,
exemplo) e dentística, se necessário.
além de obter a eficiência mastigatória que conduz o sistema digestivo a um
Na 2ª Etapa de desenvolvicomportamento saudável.
mento (de 6 meses a 30 meses de
Na 1ª Etapa de desenvolvimento (de 0 – 6 meses de idade), o recém-nascido
vida), a cronologia e a sequência de
apresenta uma grande desproporção entre o crânio cefálico e crânio facial, com
irrompimento dos dentes decíduos
uma sintomatologia de distoclusão e diminuição da altura da face. Durante a
é a seguinte:
amamentação, no seio materno ou
em bicos apropriados, o recém-nascido faz movimentos com a mandentes
inferiores
superiores
díbula no sentido ântero-posterior
Incisivos centrais
7º mês de vida
9º mês de vida
e póstero-anterior (propulsão e retrusão), sincronizando respiração
Incisivos laterais
12º mês de vida
9º e 10º mês de vida
nasal e deglutição, resultando no
Primeiros molares
14º mês de vida
7º mês de vida
desenvolvimento sagital da mandíbula, e portanto, corrigindo a disCaninos
18º mês de vida
18º mês de vida
toclusão fisiológica e estimulando o
Segundos molares
26º mês de vida
26º mês de vida
crescimento vertical da face. Esta é a
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Em torno dos 7 meses erupcionam os incisivos centrais inferiores e aos 9
meses os incisivos centrais superiores, sendo que estes últimos tocarão suas
faces linguais às faces vestibulares dos inferiores promovendo a propriocepção incisiva. Este contato ocorre graças à redução da distoclusão fisiológica
da mandíbula e estimulará os movimentos de lateralidade, o que produzirá
o início da diferenciação dos tubérculos articulares das ATMs, atenuando-se
o desenvolvimento sagital da mandíbula.
Na sequência e períodos indicados na tabela ao lado, erupcionam os decíduos laterais, caninos, 1ºs e 2ºs molares, completando a dentição decídua.
A máxima intercuspidação estará numa relação de Classe I de Angle e poderá apresentar espaço primata entre os caninos e laterais decíduos superiores, e
entre caninos e 1ºs molares decíduos inferiores.
A relação distal dos 2ºs molares decíduos deverá ser plana na grande
maioria dos casos (76 %) e numa pequena porcentagem (14 %) ser com degrau mesial e degrau distal (10%).
A relação distal plana evolui para neutroclusão e a relação distal em
degrau mesial também, mas podendo evoluir para mesioclusão em alguns
casos. Quando o degrau é distal, será muito desfavorável, evoluindo para
distoclusão ou classe II de Angle.
O plano oclusal é reto e os movimentos de lateralidade apresentam guia
canina com pequena desoclusão dos dentes posteriores.
Ainda nesta etapa, também se atua com o Nível Nobre de Prevenção incluindo
dentística quando necessário. Caso haja alguma oclusopatia, poderá eventualmente ser tratada, porém, é mais frequente a partir da 3ª etapa de desenvolvimento.
Na 3ª Etapa de Desenvolvimento (de 30 meses a 5 – 6 anos), ontogeneticamente, no período de 3 a 5 anos, nota-se que os movimentos de lateralidade
estão bem estabelecidos e o sistema nervoso amadurece esses reflexos e estabelece a arquitetura dos ciclos mastigatórios no período entre 4 e 5 anos.
Entre 5 e 6 anos a atrição entre os dentes durante a mastigação é mais intensa e desgastes fisiológicos do esmalte se evidenciam, mais nos dentes anteriores.
Nessa etapa observa-se função de grupo, relação de topo a topo entre os incisivos
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superiores e inferiores e a presença de
diastemas entre os incisivos superiores e inferiores. Aqui se atua através do
Nível Nobre de Prevenção,
Quando ocorrer maloclusão, será
tratada através do Nível Inferior Primário de Prevenção, que corresponde aos desgastes seletivos, orientação
mastigatória e às pistas diretas Planas.
Os desgastes seletivos serão empregados nos dentes em contato prematuro, que estejam deslocando a
mandíbula da sua posição de oclusão
centralizada. A orientação mastigatória será determinada pelo tipo de
estímulo que se deseja dar à boca.
Nos casos de desvio da linha média,
por exemplo, deve-se verificar contatos prematuros e realizar o desgaste
seletivo e orientar que a criança passe
a mastigar mais pelo lado contrário
ao desvio da linha média, exercitando dessa maneira o reposicionamento centralizado da mandíbula.

Pista direta Planas

Quando o desgaste seletivo e
orientação mastigatória não for
o suficiente para gerar novos estímulos e corrigir a maloclusão,
usa-se a pista direta Planas, como
meio terapêutico.
A pista direta Planas é um recurso terapêutico que corresponde ao
acréscimo de resina composta sobre
determinados decíduos e só decíduos,
estabelecendo planos que conduzem
a mandíbula à sua posição correta. É
excelente para a correção da mordida
cruzada posterior unilateral funcional. Poderá também ser usada nos
casos de mordida cruzada bilateral,
sobremordida, mordidas cruzadas de
Sim e de Brodie, distoclusão, mordida
aberta, mordida cruzada anterior e
mesioclusões. Dependendo da maloclusão a pista direta Planas será associada a um aparelho Ortopédico Funcional, caracterizando o Nível Inferior
Secundário de 1ª Categoria.

Na 4ª Etapa de desenvolvimento, que acontece aos 6 anos de idade, a sequência de erupção dos dentes permanentes ocorre nesta cronologia:
dentes

inferiores

superiores

Incisivos centrais

6 a 7 anos

7 a 8 anos

Incisivos laterais

7 a 9 anos

8 a 9 anos

Caninos

9 a 11 anos

10 a 12 anos

1ºs Pré-molares

9 a 11 anos

10 a 12 anos

2ºs Pré-molares

10 a 12 anos

10 a 12 anos

1ºs Molares

5 a 7 anos

5 a 7 anos

2ºs Molares

11 a 12 anos

12 a 13 anos

3ºs Molares

15 a 18 anos

15 a 18 anos

Pode-se encontrar incisivos, caninos e molares decíduos com desgaste fisiológico acentuado do esmalte e diastemas interincisais mais ou menos exagerados. O
bordo incisal inferior que deslizava pela face lingual do incisivos superiores, passou a ser uma faceta horizontal inferior que contata e esfrega contra a face oclusal
superior. Os molares decíduos dispõem faces oclusais planas.
Os movimentos de lateralidade direita e esquerda, assim como para frente, são
amplos e sem interferências. O ângulo funcional mastigatório Planas é de aproximadamente zero grau.
Erupção dos 1ºs molares permanentes em classe I de Angle e ganho de dimensão vertical e início da curva de Spee. Nestas condições emprega-se o Nível Nobre
de Prevenção incluindo dentística quando necessário.
Nesta etapa, se houver maloclusão, a correção poderá ser iniciada através de
aparelhos Ortopédicos Funcionais, será o Nível Inferior Secundário de 2ª Categoria. Quanto mais grave a oclusopatia, mais cedo se deve começar o tratamento.
Pode-se usar Bimler tipo “C” ou SN3 com arco e progênie, os quais irão estimular
o desenvolvimento sagital da maxila e controlar o desenvolvimento da mandíbula.
A 5ª Etapa de desenvolvimento vai dos 7 aos 9 anos. É quando apresentam-se
1ºs molares permanentes em classe I de Angle, caninos e molares decíduos com
esmalte abrasionado fisiologicamente e incisivos decíduos inferiores e superiores
esfoliando e erupção dos incisivos permanentes.
Já a 6ª Etapa de desenvolvimento vai dos 7 aos 8 anos e idade. Nesta fase, os
incisivos permanentes erupcionam e se ocluem com um degrau e ressalte determinados pelas alturas cuspídicas dos 1ºs molares permanentes.
Os movimentos de lateralidade em ambos os lados, nos quais já se estabelece
o equilíbrio na região de molares, com contato de cúspides vestibulares e palatinas entre si, no lado de trabalho, e cúspides vestibulares inferiores com cúspides
palatinas superiores no lado de balanceio; simultaneamente, os incisivos ocluem
bordo a bordo em ambas as excursões funcionais.
Depois vem a 7ª Etapa de desenvolvimento, aproximadamente dos 9 aos 10
anos de idade. É quando ocorre a esfoliação dos molares decíduos, podendo ocorrer uma ligeira mesialização dos 1ºs molares permanentes, mas deverá continuar
em classe I de Angle.

Os 1ºs pré-molares superiores e inferiores erupcionam e começa a erupção dos caninos e 2ºs pré-molares.Por
fim, a 8º Etapa de desenvolvimento
(aproximadamente 12 anos), em que
acontece a erupção dos 2ºs molares
permanentes e o término da erupção
dos 2ºs pré-molares e caninos. Encerra-se o ciclo da dentição mista.
Os 1ºs molares superiores com
o ápice da cúspide mesiovestibular
ocluem sobre os 1ºs molares inferiores
no sulco vestíbulo-oclusal mesial. Os
caninos inferiores situados em neutroclusão, ou seja, quando em oclusão,
a sua cúspide deverá estar no espaço
proximal superior, entre os caninos e
laterais permanentes.
Os incisivos deverão apresentar
um trepasse vertical no terço incisal
dos mesmos, ligeiramente sem toque quando em oclusão. Durante os
movimentos de trabalho, os incisivos
deverão deslizar pelas faces linguais
dos seus antagonistas. Os caninos no
lado de balanceio não deverão se tocar
quando realizarem este movimento.
O movimento de protrusão deverá ter contato entre as bordas incisais
dos incisivos superiores e inferiores e
desocluir os posteriores.
Nas maloclusões nas 5ª, 6ª, 7ª e
8ª etapas, aplica-se o Nível Inferior
Secundário de 2ª e 3ª Categorias.
Todos os tipos de maloclusões poderão ser tratadas com aparelhos ortopédicos funcionais, com a mudança de postura terapêutica e excitação
neural específica para cada caso.
As etapas seguintes (9ª, 10ª, 11ª,
12ª) são de dentição permanente: vão
dos 12 aos 20 anos. A 12ª etapa, com
20 anos, é quando se completa a maior
parte das mudanças ontogenéticas.
Aplica-se o Nível Inferior Secundário de 3ª e 4ª Categorias, tratando-se todos os tipos de maloclusões com
aparelhos ortopédicos funcionais,
com recursos próprios para conduzir
todo o tratamento.
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Sinal de alerta
no consultório

Os pacientes carregam, em suas bocas, um incontável
número de bactérias que são responsáveis por dois
problemas dentro dos consultórios: a bacteremia e a
infecção cruzada. Algumas medidas simples e eficazes
ajudam a minimizar estes problemas

B

acteremia, ou bacteriemia, é a penetração de patógenos na corrente sanguínea. Esta penetração ocorre não só por conta de tratamentos odontológicos invasivos, como a raspagem periodontal,
mas também durante procedimentos corriqueiros de higiene bucal e até
mastigação, em pacientes com inflamação gengival ou úlceras na mucosa
bucal. Normalmente a bacteremia é transitória, pois nosso sistema imunológico detecta e combate estes micro-organismos em um período que
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pode variar de 20 minutos a uma hora sem que isso altere nossa condição
de saúde. Porém, se o indivíduo estiver susceptível (portadores de válvulas
cardíacas danificadas ou com doenças valvares pré-existentes, pacientes
com Diabetes mellitus não compensados, pacientes submetidos a déficits
imunológicos por razões variadas, pacientes acometidos por problemas
infectoinflamatórios crônicos pré-existentes, pacientes expostos a desnutrição ou carências nutricionais, por exemplo), a bacteremia não é adequadamente controlada e pode ser fonte de infecção para um grande número de doenças: endocardite infecciosa, infecção pulmonar (abscessos
pulmonares e pneumonias por aspiração), osteomielite, infecção em tecidos que suportam próteses articulares, endoftalmite, otite média, infecção
das vias urinárias, infecção do aparelho genital, gastroenterite, peritonite e
apendicite perfurativa, infecção intestinal, infecção em feridas, incluindo
as cirúrgicas, artrite séptica, infecção do sistema nervoso central e meningites, septicemia. É importante ressaltar que todo paciente com doença periodontal tem uma porta constantemente aberta à penetração de
micro-organismos, que é a grande permeabilidade epitelial e o aumento
da vascularização local.

Prevenção de infecção cruzada

Infecção cruzada é a transmissão de um ou mais micro-organismos
patogênicos e de partículas virais de uma pessoa, que pode ser um doente
ou um portador sadio, para outra pessoa suscetível. A prevenção da infecção cruzada é composta por inúmeros cuidados, que incluem: cuidados
com as instalações físicas (construção de um ambiente adequado); cuidados com a limpeza e desinfecção do ambiente do consultório; manutenção
em dia das barreiras imunológicas (vacinas); utilização de barreiras físicas;
uso adequado do E.P.I. (Equipamento de proteção individual: avental, luvas, máscara, touca, óculos de proteção); correta realização de toda cadeia
no processo de limpeza, desinfecção, lavagem, esterilização, embalagem e
armazenamento dos instrumentos odontológicos, sejam eles utilizados em
procedimentos críticos, semicríticos ou não críticos. Tudo isso encontramos descrito em detalhes no livro Serviços odontológicos: Prevenção e controle de riscos / Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, disponível para download em: /www.anvisa.gov.br/servicosaude/
manuais/manual_odonto.pdf. A transmissão pode ocorrer durante o procedimento onde o profissional e sua equipe entram em contato com sangue, saliva e exsudatos, seja manipulando os tecidos bucais, manipulando
instrumentos e equipamentos, ou por contato direto com os aerossóis das
turbinas de alta rotação; ou mesmo de forma indireta, pelo contato com
superfícies contaminadas (que não foram corretamente desinfetadas) ou
pelo contato entre pessoas.

Redução de patógenos no ambiente bucal

O uso dos enxaguatórios no consultório tem um papel importante,
pois é na saliva, sangue e exsudatos que encontramos uma grande fonte
de micro-organismos patogênicos, e no momento do tratamento, profissional e equipe de atendimento entram em contato com esses fluidos, seja
de forma direta ou indireta, pela manipulação dos instrumentos. Um momento crítico durante o atendimento é a formação do aerossol da caneta
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grande fonte de
micro-organismos
patogênicos,
e no momento
do tratamento,
profissional
e equipe de
atendimento entram
em contato com
esses fluidos, seja
de forma direta
ou indireta, pela
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de alta rotação, que forma uma
nuvem que pode conter muitos
micro-organismos. O uso de enxaguatório antes do atendimento
odontológico reduz significantemente o número de patógenos
no ambiente bucal, reduzindo
o risco de transmissão cruzada.
São recomendados também, em
condições pós-cirúrgicas e como
coadjuvantes no controle do biofilme em uma fase inicial do tratamento periodontal, mas sempre
sob supervisão do profissional. A
opção de escolha seria Clorexidina a 0,2%, também encontrada
no mercado a 0,12%. Outras opções são os enxaguatórios bucais
contendo óleos essenciais ou cloreto de cetilperidíneo (CPC) nas
concentrações de 0,05%, 0,07%
ou 0,075%.
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Tomografia
computadorizada de feixe cônico
O auxílio dos exames por imagens na Odontologia
é de fundamental importância em praticamente todos
os procedimentos das especialidades odontológicas

A

aplicação dos Raios X com finalidade de diagnóstico, tanto na Odontologia como na Medicina, já ficou evidente desde a sua descoberta em 8 de
novembro de 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen. Aliás, o
próprio Röntgen, após 14 dias da descoberta dos Raios X, realizou a primeira radiografia de uma parte do corpo do ser humano, no caso a mão da sua esposa.
Na Odontologia, quase que concomitantemente à descoberta dos Raios X,
em dezembro de 1895, Otto Walkhoff, na Alemanha, orientou o Prof. Giesel a
realizar a primeira radiografia odontológica da região posterior, utilizando para
isso 25 minutos de exposição à radiação. Posteriormente, em fevereiro de 1896,
também na Alemanha, o físico Walter Konig realizou a 1° radiografia dentária
da região anterior, necessitando de nove minutos de exposição aos Raios X. Edmund Kells, em 1899, nos Estados Unidos, recomendou a utilização dos exames
radiográficos na rotina da clínica odontológica. Em função dos efeitos da radiação ionizante, Kells sofreu 42 amputações que o levaram ao suicídio, considerado dessa forma o “Mártir da Radiologia Odontológica”.

Diagnóstico correto

Desde então, os métodos de diagnóstico por imagem vêm se aperfeiçoando
ininterruptamente. Um marco importante é o momento da associação dos princípios básicos da radiologia convencional com os princípios da informática – a
partir daí surgiu a radiologia digital ou a imaginologia.
É sabido que o auxílio dos exames por imagens na Odontologia é de fundamental importância em praticamente todos os procedimentos das especialidades odontológicas. Até muito recentemente, os únicos exames imaginológicos
disponíveis e amplamente utilizados pelos cirurgiões-dentistas eram as radiografias intra e extraorais convencionais, que dentre outras limitações inerentes
às técnicas, oferecem imagens bidimensionais de estruturas tridimensionais,
sobreposições de imagens, imagens em um único plano, distorções, ampliações
ou encurtamentos das imagens, além de erros relacionados ao processamento
químico. Estes podem trazer informações insuficientes para uma correta interpretação radiográfica e levar a um diagnóstico equivocado, ou ainda sugerir
planos de tratamento inadequados e um acompanhamento clínico duvidoso.
Em busca de uma maior acurácia dos exames por imagens, que pudesse
eliminar ou minimizar as limitações citadas acima, em 1972, na Inglaterra,
Ambrose e Hounsfield apresentaram a tomografia computadorizada (TC)
como um exame imaginológico capaz de produzir imagens anatômicas seccionais nos planos axial, sagital e coronal de uma determinada parte do corpo,
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eliminando, dessa forma, as sobreposições e distorções de imagens.
Ela também possibilitava a reconstrução em terceira dimensão.
Inicialmente, esse exame foi
amplamente utilizado pela medicina e os primeiros tomógrafos médicos chegaram ao Brasil em 1977.
Posteriormente, os exames tomográficos também começaram a ser
utilizados na Odontologia em diferentes especialidades, como na cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia etc. Entretanto, essa opção de
exame também apresentava algumas
desvantagens, como o custo financeiro dos equipamentos e exames, a
dose de radiação necessária para a
obtenção das imagens, as dimensões
físicas e disponibilidade do aparelho,
indicações limitadas ou contraindicadas em alguns casos odontológicos, entre outras.

Tomógrafo
de feixe cônico
Dessa forma, na década de
1990, Dr. Yosbinori Arai (no Japão)
e Dr. Mozzo (na Itália) idealizaram
um aparelho que possibilitava a
obtenção de exames tomográficos
direcionados quase que exclusivamente para os odontólogos – a tomografia computadorizada de feixe cônico ou cone beam (CBTC),
ou ainda, tomografia computadorizada volumétrica.

Wilhelm Conrad Röntgen,
o “pai” do raio X

Os principais fabricantes de tomógrafos na atualidade encontram-se no Japão, Estados Unidos e Itália. Existem algumas diferenças importantes entre os
modernos tomógrafos multislice e cone beam que devem ser ressaltadas, como
a posição que o paciente deve permanecer para a realização do exame. Enquanto
no tomógrafo médico o paciente deve permanecer em decúbito dorsal horizontal, no tomógrafo de feixe cônico ele deverá ficar de pé ou sentado. Os tempos de
exposição para a aquisição das imagens também se apresentam diferentes, com
sensível vantagem na redução de tempo de aquisição para os tomógrafos de feixe cônico, o que representa uma expressiva redução na dose de radiação a que o
paciente será submetido quando comparada com a dose de radiação necessária
para a aquisição das imagens da tomografia multislice.
Na tomografia multislice, a observação de tecidos moles pode ser feita de forma excelente, enquanto que na tomografia de feixe cônico ela não está indicada,
podendo, inclusive, mascarar aspectos importantes de lesões malignas de cabeça e
pescoço com extensão para tecidos moles. Outra diferença importante diz respeito à formação de artefatos de imagem em decorrência de movimento do paciente,
deglutição, respiração e presença de estruturas metálicas. Na tomografia multislice
elas podem ocorrer com mais frequência do que na tomografia cone beam.
Entretanto, a principal diferença se apresenta na forma como as imagens são
adquiridas. No tomógrafo multislice as imagens são adquiridas por meio de cortes
axiais, podendo ser reconstruídas e trabalhadas para apresentar cortes coronais,
axiais e inclusive reconstruções volumétricas. Já na tomografia por feixe cônico,
a aquisição se dá por meio volumétrico, e pode ser trabalhada para apresentar os
cortes axiais, coronais e sagitais, além é claro da reformatação volumétrica.
Em relação aos tipos de tomógrafos de feixe cônico disponíveis no mercado, podemos citar que a principal diferença se refere ao campo de aquisição da
imagem (FOV) que pode ser de vários tamanhos. Cada tamanho de FOV apresenta uma indicação na Odontologia ou nas especialidades odontológicas. Por
exemplo, as imagens adquiridas com FOV grande, abrangendo todo o esqueleto
facial, apresentam grande indicação na Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, onde se pode avaliar a extensão, a direção de fraturas faciais e patologias
que envolvem o esqueleto facial, e onde a reconstrução volumétrica apresenta-se
de grande valia. As aquisições de FOV grande também têm apresentado importante indicação na Ortodontia e Cirurgia Ortognática, por meio da qual se
pode realizar um planejamento de tratamento mais abrangente, além de men-

surações mais fidedignas. Pode-se
também avaliar as articulações temporomandibulares, espaços aéreos,
adenoides e as cavidades paranasais
por meio deste tamanho de FOV.
Já as tomografias de FOV pequeno apresentam uma extensa
variedade de indicações. Podendo
ser indicadas para avaliações de
patologias orais, tais como cistos
e tumores odontogênicos e não
odontogênicos, displasias ósseas,
osteomielites, localização de dentes
não irrompidos, avaliação da relação de dentes inferiores não irrompidos com o canal da mandíbula,
tratamentos endodônticos e periodontais, avaliação de disponibilidade óssea quantitativa e qualitativa
na implantodontia, entre outros.
Cumpre ressaltar que é de fundamental importância conhecer
as indicações e as limitações de
quaisquer exames por imagens.
Em alguns casos, as técnicas radiográficas intra e extraorais convencionais ou digitais podem ser mais
indicadas do que as tomografias.
Ainda devem-se avaliar os riscos
e os benefícios da técnica utilizada
ou indicada, considerando a dose
de radiação a que o paciente ficará
exposto, seguindo dessa forma os
conceitos do princípio ALARA, ou
seja, de justificativa (a utilização de
exames obtidos por meio de radiações ionizantes somente devem ser
realizados quando resultam em algum benefício) e otimização (a dose
de radiação deve ser a mínima possível, desde que não prejudiquem
o processo de diagnóstico) para a
realização dos exames por imagens
com radiações ionizantes.
Como ilustração, apresentamos alguns casos em que as tomografias computadorizadas de feixe
cônico encontram-se indicadas a
partir de um exame clínico e anamnese criteriosa prévia.
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Caso 1 - Avaliação
para implantes
Nesse caso se pode avaliar a disponibilidade
quantitativa e qualitativa (Classificação de Misch) de osso a ser submetido a tratamento com
implantes. Pode-se verificar a altura, largura e
profundidade do leito cirúrgico, assim como o
tipo de osso que o paciente apresenta. Avalia-se
também a posição do trajeto do canal da mandíbula por meio de cortes coronais, sagitais ou
parasagitais. Paciente do gênero feminino, com
35 anos de idade cronológica, apresentando indicação de reabilitação com implantes odontológicos, onde, por meio de um corte coronal se pode avaliar a espessura do corpo da mandíbula, a localização do canal da mandíbula e a relação
cortical/medular do corpo da mandíbula.

Caso 2 –
Patologias ósseas

Paciente do gênero masculino, 45
anos de idade cronológica, apresentando-se com histórico de exodontia
dos dentes 38 e 48 há aproximadamente 20 anos. Dor em região de corpo e
ângulo de mandíbula do lado esquerdo que chegou a ser tratada como pulpite dos dentes 36 e 37. Como a dor era
recorrente, foi solicitada uma TCFC
para avaliação da região, onde se pode
observar imagem compatível de remanescente radicular do dente 38, com
osteomielite localizada em direção à base da mandíbula, inclusive com reação periosteal e formação de sequestro, utilizando-se cortes coronais e reconstrução panorâmica.

Caso 4 – Avaliação
endodôntica
Paciente do gênero masculino,
59 anos de idade cronológica, relatando a destruição coronária de
um molar inferior esquerdo, porém
sem sintomatologia dolorosa. Após
o exame clínico e por meio de uma
incidência radiográfica periapical,
onde foi observada uma rarefação
óssea periapical difusa, optou-se
pelo tratamento convencional com
endodontia e reabilitação protética
do dente, realizou-se uma aquisição de TCFC para avaliação dos
condutos radiculares e avaliação da
extensão da ROPD. Observou-se a
presença de apenas dois canais radiculares, sendo um mesial e um distal e uma extensa reabsorção óssea
ao redor das raízes. As reconstruções axiais, coronais e reconstrução
panorâmica evidenciam a presença
dos canais radiculares e de rarefação
óssea severa.

Caso 3 – Avaliação de dentes não irrompidos

Além de avaliar molares inferiores não irrompidos e as suas relações com
os respectivos nervos alveolares inferiores pela interpretação do trajeto do canal da mandíbula, pode-se avaliar outros dentes não irrompidos, tais como
esse dente 23, de uma paciente do
gênero feminino, de 13 anos de idade
cronológica. Por meio de cortes axiais
e de reconstrução panorâmica, pode-se avaliar a localização do dente não
irrompido, sua relação com as raízes
dos dentes vizinhos, angulação da coroa e raiz, presença ou não de dilacerações radiculares e estruturas anatômicas como o forame incisivo no caso.
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Portanto, pode-se observar que a
tomografia computadorizada de feixe
cônico (TCFC) é uma tecnologia que
está disponível ao Cirurgião Dentista,
apresentando uma dose de exposição
à radiação X reduzida em relação à tomografia multislice, com alta especificidade e que, criteriosamente, deve ser
utilizada como exame complementar
para incrementar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes.
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