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Atende
CROSP

O CROSP Atende é um serviço de agendamento 
via internet de dia e horário para atendimento 
pessoal aos inscritos

O Programa Integração, criado pelo CROSP, leva 
aos profissionais da Odontologia em todo o estado 
de São Paulo diversos temas de interesse da classe. 
A participação é gratuita, e as vagas são limitadas.

Para fazer sua inscrição e consultar o cronograma completo, 
acesse o site do CROSP: www.crosp.org.br

Programa
Integração

Esse serviço está 
disponível para 
atendimento na  

sede do CROSP e em 
todas as delegacias 

seccionais do Conselho 
Regional de Odontologia 

no Estado.

ACESSE 
www.crosp.org.br/crospatende

ZELANDO PELA ÉTICA E 
FISCALIZANDO O EXERCÍCIO 
DA ODONTOLOGIA
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CARTA AO LEITOR

A cada edição da Revista do CROSP temos o desafio de escolher e 
prover conteúdos que possam fazer a diferença na rotina dos profis-
sionais de saúde bucal e, consequentemente, beneficiar a população. 

Em um estado como o de São Paulo, com inúmeros acontecimentos liga-
dos à saúde ocorrendo a cada minuto e milhares de representantes da classe, 
fica evidente que o exercício da boa Odontologia exige a busca por temas e 
informações qualificadas, capazes de incitar o universo de conhecimento dos 
cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em prótese dentária e auxiliares e 
técnicos em saúde bucal. 

Nas próximas páginas, você encontrará apurações que exploram temáticas 
ligadas ao campo da fiscalização e da ética, como a identificação de pacientes 
antes das consultas e também o passo a passo da visita de um fiscal do CROSP. 
O papel do cirurgião-dentista dentro da Marinha do Brasil, a segurança dos 
consultórios, com base em dicas da própria Polícia Militar, temas como ergo-
nomia e o tratamento para as pessoas com dependência química exemplifi-
cam nosso infinito universo de informações.

Convidamos você a entender os impactos da alimentação infantil inade-
quada e como ela interfere na saúde da boca. Saiba também como é possível 
ao cirurgião-dentista identificar, bem no início da doença, alguns dos princi-
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pais sintomas de leucemia. 
Mas isso não é tudo. Investiga-

mos as causas de alergias em pro-
fissionais vulneráveis à exposição 
de produtos químicos e relatamos 
os cuidados necessários no aten-
dimento de um paciente que faz 
uso de bisfosfonatos. 

Nesta edição, reunimos ainda 
informações de especialistas das 
mais diversas áreas, a partir da cola-
boração das Câmaras Técnicas. Leia 
a Revista do CROSP e aproveite ao 
máximo nossa seleção de temas. 
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FISCALIZAÇÃO

Q uando eles chegam é por um bom motivo, principalmente para a po-
pulação e para os profissionais que zelam pelas boas práticas e pela 
valorização da Odontologia. Eles são os cirurgiões-dentistas que for-

mam o time de fiscais atuantes no estado de São Paulo. São a linha de frente do 
CROSP, que sai diariamente às ruas para orientar e averiguar condutas e denún-
cias de infração às normas éticas e às leis que regulam a profissão. 

Para eliminar dúvidas que os cirurgiões-dentistas, os técnicos e auxiliares em 
prótese dentária e os técnicos e auxiliares em saúde bucal possam ter em relação 
à fiscalização e sobre como se comportar diante dela, preparamos uma matéria 
esclarecedora a partir de questionamentos frequentes apresentados ao Conselho. 

Como atua a fisCalização do CRosP 
A equipe está distribuída pelo estado de São Paulo e, diariamente, percorre os 

municípios, diligenciando estabelecimentos públicos e privados, além de pessoas 
físicas e jurídicas da Odontologia.

As visitas podem ser realizadas por um ou mais agentes fiscais. Ocorrem 
de forma rotineira ou em decorrência de demandas específicas, para averi-
guações de denúncias de supostas infrações ao Código de Ética e às demais 
leis e normas das profissões.

Vale ressaltar que todos os agentes fiscais do CROSP possuem adequada 
identificação profissional, que comumente é apresentada nas visitas e pode ser 
solicitada a qualquer tempo.

RegulaRidade dos PRofissionais
Faz parte dos procedimentos de fiscalização, tanto em uma visita de rotina ou 

em atendimento a uma denúncia, inicialmente, realizar a identificação de todos 
os profissionais que compõem a equipe de atendimento odontológico do local.

Atualizar os dados cadastrais dos inscritos perante o Conselho é um dos 
procedimentos realizados. Além de possibilitar a comunicação do CROSP 
com os inscritos, a atualização cadastral atende ao disposto no Código de Ética 
Odontológica, que determina esse ato como uma das obrigações dos profissio-
nais da Odontologia.

Também é solicitada a apresentação dos respectivos documentos de identi-
ficação pessoal e profissional, a fim de confirmar a regular inscrição no CROSP, 
os prazos de vencimento de eventuais inscrições provisórias, a identificação de 

O CROSP preza, acima de tudo, pela ética no exercício 
profissional. A visita de seus fiscais é parte fundamental 
desse trabalho, colaborando para a propagação dos preceitos 
éticos, orientando os profissionais e visando coibir e cessar 
a prática de infrações

O que eu faço agora?
Eles chegaram.



REVISTA DO CROSP 7

Cabe ao Conselho 
levar ao ConheCimento 
das autoridades 
Competentes qualquer 
irregularidade ou 
iliCitude enContrada. 
entretanto, a 
fisCalização do Crosp 
não possui CompetênCia 
legal para laCrar 
estabeleCimentos 
odontológiCos ou 
adotar medidas 
que impossibilitem 
a Continuidade da 
prestação do serviço

inscrições secundárias e até a necessidade de orientações para providências re-
lacionadas, por exemplo, ao procedimento de apostilamento, ato necessário nos 
casos de alterações do sobrenome e do estado civil.

RegulaRidade dos estabeleCimentos
No mesmo sentido e em atendimento à Lei Federal nº 4.324/64, que determi-

na como uma das competências dos Conselhos Regionais de Odontologia fiscali-
zar o exercício da profissão em harmonia com os órgãos sanitários, são solicitados 
e conferidos os documentos de regularidade do estabelecimento odontológico 
junto à Prefeitura, à Vigilância Sanitária, ao Corpo de Bombeiros e outros. Cabe 
ao Conselho levar ao conhecimento das autoridades competentes qualquer ir-
regularidade ou ilicitude encontrada. Entretanto, a fiscalização do CROSP não 
possui competência legal para lacrar estabelecimentos odontológicos ou adotar 
medidas que impossibilitem a continuidade da prestação do serviço ofertado de 
forma irregular, ilícita ou inidônea. 

PubliCidade odontológiCa
Durante a fiscalização também pode-se observar a existência e regularidade 

de eventuais publicidades odontológicas in loco, sejam elas internas ou externas, 
como placas, luminosos, banners, materiais impressos ou outras formas de di-
vulgação do local e dos serviços odontológicos. 
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Essa averiguação, muitas vezes, acaba sendo uma oportunidade para o ins-
crito esclarecer dúvidas e receber orientações sobre as normas éticas e demais 
legislações relacionadas à publicidade odontológica. 

Para dar suporte à orientação sobre o assunto, o Conselho também tem ela-
borado Guias Práticos disponíveis no site, além de matérias em suas publicações. 

É de suma importância que os profissionais tenham conhecimento das nor-
mas éticas para a divulgação de seus serviços odontológicos, a fim de não incor-
rer em infrações e até mesmo em prejuízos no âmbito legal.

teRmo de ajustamento de Conduta (taC)
É um instrumento jurídico previsto na lei 7.347/85 que poderá ser proposto 

pelo CROSP, com a finalidade de orientação ao inscrito, visando coibir e cessar 
a prática e reincidência de infrações éticas relacionadas à publicidade.

Não é obrigatório e somente será celebrado quando houver reconhecimento 
da infração ética por parte do cirurgião-dentista, que assumirá a responsabi-
lidade de comprovar o seu cumprimento e a interrupção da prática antiética.

Importante salientar que a celebração do TAC só poderá ocorrer uma única 
vez no período de cinco anos e, no caso de reincidência de conduta infratora 
relacionada à publicidade odontológica, o profissional será passível de imediata 
instauração de processo administrativo disciplinar.

FISCALIZAÇÃO
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Use o QR-Code para ler o capítulo 
sobre a publicidade na Odontologia 
do Guia Prático – volume 2. 
www.crosp.org.br/uploads/arquivo/
38fe30a76b9cebc793114b162214
4c0c.pdf
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notifiCação 
É um documento lavrado pelo fiscal a um estabelecimento ou a um profis-

sional inscrito visando formalizar a constatação de uma infração ética. Por meio 
dela o profissional terá conhecimento da infração cometida e o respectivo prazo 
legal para a correção ou suspensão necessária.

A notificação não se trata de penalidade, mas, sim, a formalização da ocor-
rência de um fato ou prática que contraria os ditames éticos.

Via de regra, sendo acatada dentro do prazo determinado, é passível de ar-
quivamento. Caso contrário, será um dos instrumentos presentes no expediente 
de fiscalização que subsidiará a Comissão de Ética para análise do caso e possí-
vel instauração de processo disciplinar.  

exPediente de fisCalização
É a reunião de documentos necessários para a adequada averiguação de de-

núncias. Ele pode também ser originado quando da constatação de infrações 
éticas em uma visita de rotina dos fiscais.

É composto pelas informações e documentos sobre o estabelecimento 
odontológico, os profissionais que lá atuam, os eventuais materiais publicitá-
rios, declarações e outros que viabilizem as averiguações necessárias. 

Será por meio do expediente que o fiscal poderá, por exemplo, apurar a 
procedência ou não de uma denúncia e subsidiar eventual processo perante a 
Comissão de Ética.

 
fisCalização a PaRtiR de denúnCia

O que os fiscais vão averiguar, dependendo da denúncia apresentada:
• Publicidade e propaganda odontológica em desacordo com o Código de Ética;
• Funcionamento de entidade com atividades no âmbito da Odontologia sem 

inscrição no CROSP;
• Problemas relacionados à biossegurança;
• Exercício ilegal da Odontologia e demais profissões regulamentadas;
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FISCALIZAÇÃO
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Para saber quais são as informações 
necessárias para realizar uma 
denúncia, consulte o QR-Code 
acima ou o link www.crosp.org.br/
denuncias.html

• Acobertamento do exercício ilegal da Odontologia e demais profissões re-
gulamentadas;

• Comercialização irregular de agentes clareadores dentais.
 

denunCia anônima
Denúncias sobre anúncio, publicidade e propaganda irregulares são possíveis 

de serem feitas de forma anônima. O mesmo se aplica às denúncias sobre suspeita 
e acobertamento de exercício ilegal da Odontologia. Entretanto, é fundamental 
que apresentem as informações mínimas e necessárias para a adequada identifi-
cação e localização dos denunciados para, assim, possibilitar ações do CROSP e 
demais autoridades competentes. 

Para denúncia de paciente (tratamento odontológico), denúncia de inscritos 
(relacionamento entre profissionais ou entidades odontológicas) e infrações éti-
cas relativas ao relacionamento entre cirurgiões-dentistas e operadoras de planos 
odontológicos, é necessária a adequada identificação e formalização para a ado-
ção de medidas de fiscalização ou disciplinares por parte do CROSP. 

Apenas por meio dessa formalização, o denunciante poderá acompanhar o 
andamento de sua denúncia e de eventual processo ético disciplinar, em confor-
midade com o §1° do artigo 10 do Código de Processo Ético Odontológico (Re-
solução CFO-59/2004).

Desde que atendidos os requisitos de informação exigidos em cada tipo de 
denúncia, todos os casos submetidos ao Conselho são averiguados.

PaRa onde enCaminho uma denúnCia?
As denúncias anônimas podem ser encaminhadas pelos Correios (Avenida 

Paulista, 688 – térreo – CEP 01310-909 – São Paulo, SP), feitas pessoalmente na 
sede ou em uma das seccionais, registradas por meio do aplicativo do CROSP 
para celular ou enviadas pelo site via canal Fale Conosco (www.crosp.org.br/fale-
conosco). Já as denúncias identificadas e com formalização devem ser realizadas 
apenas pelos Correios ou pessoalmente. 



A s solicitações de exames 
realizadas por cirurgião-
-dentista não podem ser 

negadas pelas operadoras de plano 
de saúde. Para o diagnóstico odonto-
lógico, acompanhamento do caso ou 
conclusão do ato clínico ou cirúrgi-
co, o profissional pode solicitar exa-
mes laboratoriais e de imagem. Para 
isso, basta um pedido por escrito por 
parte do cirurgião-dentista e a auto-
rização da operadora, que não pode 
recusar a solicitação desde que o exa-
me esteja no rol obrigatório publica-
do pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) ou no contrato 
do beneficiário.

Alguns dados não podem deixar 
de constar na solicitação. O documen-
to deve conter o nome do paciente, a 
denominação do exame com a indi-
cação sobre a necessidade ou não de 
laudo específico e o carimbo do ci-
rurgião-dentista com o nome do pro-
fissional e o número de inscrição no 
Conselho Regional de Odontologia. 

Antes de procurar um laboratório 
para realização do exame, o paciente 
deve verificar se o procedimento faz 
parte da lista de cobertura obriga-
tória estabelecida pela ANS ou se a 
operadora lhe garante a cobertura 
do serviço em contrato firmado en-
tre as partes. Caso contrário, o exame 
terá de ser custeado pelo paciente. 

ANS reconhece a autonomia do cirurgião-dentista 
em solicitações de exames complementares 
necessários ao tratamento odontológico, mas 
há critérios a serem observados

ao solicitar exames
Sem dúvidas
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PROTOCOLO
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PROTOCOLO

O pedido de exames por profissionais da Odontologia já estava previsto des-
de 1998, a partir da lei federal 9.656. Porém, negativas por parte de laboratórios, 
operadoras e seguradoras ainda eram constantes. Em 2007, a súmula 11/2007 da 
ANS pôs fim a questão. Todas as normativas posteriores resguardam o direito le-
gal dos cirurgiões-dentistas e as coberturas estabelecidas pelo rol da ANS ou pelas 
normas contratuais firmadas entre beneficiário e empresa. 

A medida veio também para assegurar e respeitar o direito dos pacientes, já 
que era comum a rejeição de pedidos de exames complementares (laboratoriais 
ou de imagem) sob a justificativa de que cirurgiões-dentistas não seriam habilita-
dos para requerê-los ou que a solicitação praticada por profissionais da Odonto-
logia não gerava a obrigatoriedade de cobertura do exame. 

Exigir que o paciente revalide a solicitação com um médico é uma conduta 
que gera evidente afronta às legislações vigentes, à competência, à habilitação e à 
autonomia do cirurgião-dentista, assim como aos direitos do paciente, tutelados 
pelo Código Civil ou pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da-
queles que também são amparados pelas normas da ANS. 

Denúncias em caso De Descumprimento Das regras
As denúncias e consultas apresentadas ao CROSP demonstram que a maior parte 

das negativas relacionadas aos pedidos de exames acontece diretamente nos labora-
tórios. É importante compreender que estes são credenciados ou referenciados das 
operadoras e seguradoras de planos de saúde e que tais negativas podem se dar por 
orientação das empresas ou por falta de conhecimento quanto à competência e au-
tonomia dos cirurgiões-dentistas, respaldadas em lei e na própria legislação da ANS. 

Nessas situações, o cirurgião-dentista deve orientar seu paciente para que 
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questione imediatamente a sua ope-
radora, sendo fundamental verificar 
junto à mesma e ao laboratório quais 
os motivos dessa negativa. A partir 
desse esclarecimento, é possível ana-
lisar a origem de eventual irregula-
ridade e, assim, adotar as medidas 
necessárias que visem a resolução de 
equívocos ou arbitrariedades. 

Via de regra, muitos casos trazi-
dos ao conhecimento do Conselho 
Regional, quando apresentados às 
operadoras, alcançam a imediata 
solução, com pronta liberação do 
exame. As operadoras têm demons-
trado orientar os laboratórios cre-
denciados ou referenciados quanto 
ao direito legal dos cirurgiões-den-
tistas e o dever de liberação dos exa-
mes por eles requeridos, observando 
as regras e normas estabelecidas pela 
ANS ou em contrato.

Quando a negativa for relaciona-
da a um exame que é contemplado 
em contrato ou no rol obrigatório da 
Agência, o paciente deve denunciar 
preferencialmente na ANS e também 
pode levar o caso ao conhecimento 
do PROCON, IDEC ou demais ór-
gãos de defesa do consumidor, prin-
cipalmente se não houver quaisquer 
medidas preliminares por parte da 
operadora e do laboratório para re-
solução da questão com a urgência e 
atenção merecidas. 

Além do paciente, o cirurgião-
-dentista também pode fazer a de-
núncia na ANS e mais, deve levar o 
caso ao conhecimento do CROSP. 
A orientação é de que os profis-
sionais enviem a cópia da negativa 
por parte do convênio ou do labo-
ratório com o maior número de 
informações, cópia do pedido de 
exames e outros dados necessários 
para retratar com fidelidade o caso. 
Nessas situações, o CROSP direcio-
na a denúncia à ANS, que tem ado-
tado medidas de averiguação, fiscali-
zação e autuação em proteção desses 
direitos, que englobam a atuação 
profissional e a tutela do que deve ser 
garantido ao beneficiário. 

SAIBA MAIS
A competência legal do 
cirurgião-dentista, clínico geral ou 
especialista de requerer exames 
complementares está respaldada 
em normas do Conselho Federal 
de Odontologia e da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), além da lei federal 
9656/98. Assim, um exame não 
deve ser negado sob a justificativa 
de que o profissional é clínico 
geral ou especialista em uma  
ou outra área da Odontologia.  
Não deve haver essa 
diferenciação, sob pena de 
infração à lei federal nº 5081/66, 
assim como as demais que 
regulamentam a atuação 
da ANS e suas normativas. 

Lei Federal nº 5081/66 – art. 6º 
Compete ao cirurgião-dentista: “I - 
praticar todos os atos pertinentes 
à Odontologia, decorrentes 
de conhecimentos adquiridos 
em curso regular ou em cursos 
de pós-graduação”

Resolução CFO-63/2005 - art. 
36. Parágrafo único “No exercício 
de qualquer especialidade 
odontológica o cirurgião-
dentista poderá prescrever 
medicamentos e solicitar exames 

complementares que se fizerem 
necessários ao desempenho 
em suas áreas de competência”

Resolução CFO-43/
2003 - art. 1º 
“A solicitação de exames 
complementares por parte do 
cirurgião-dentista não pode sofrer 
nenhuma objeção por parte das 
operadoras de planos de saúde”

ANS (Súmula normativa nº 11, 
de 20 de agosto de 2007) – art. 2 
“A solicitação das internações 
hospitalares e dos exames 
laboratoriais/complementares, 
requisitados pelo cirurgião-
-dentista, devidamente registrado 
nos respectivos conselhos de classe, 
deve ser coberta pelas operadoras, 
sendo vedado negar autorização 
para realização de procedimento, 
exclusivamente, em razão do 
profissional solicitante não pertencer 
à rede própria, credenciada 
ou referenciada da operadora”

Lei nº 9656/98 - art. 12, inc. IV, “a”
“quando incluir atendimento 
odontológico: cobertura de 
consultas e exames auxiliares 
ou complementares, solicitados 
pelo odontólogo assistente”
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ÉTICA

A necessidade de identificação das pessoas por meio de documentos está 
intimamente relacionada à vida em sociedade, pois é, a partir desse re-
lacionamento, que surgem direitos e obrigações. Sendo assim, o cirur-

gião-dentista possui legítimo interesse em que surja a real identidade do paciente 
sob o qual pendem os direitos e obrigações civis e criminais, além de ética no 
que diz respeito ao profissional. Revelar a identidade também é uma garantia de 
segurança para o paciente e para a sociedade, no que abrange as relações privadas 
de cada cidadão, assim como no âmbito das relações de consumo. 

O RG, CPF, CNH, RNE (regis-
tro de estrangeiro), a cédula profis-
sional (OAB, CROSP, CREMESP, 
etc) e o passaporte são documentos 
de identificação pessoal, cujos da-
dos devem constar fielmente no ca-
dastro, que precisa ser assinado pelo 
paciente com a data de fornecimen-
to das informações. Toda e qualquer 
comunicação oficial que venha a ser 
necessária, em caso de processos 
éticos, judiciais ou outros, será reali-
zada com base nesses dados. 

Nenhuma relação de documentos deve inibir ou impedir o atendimento 
de emergência ou urgência. Porém, após atendimento e, em momento opor-
tuno, é necessário solicitá-lo. A lógica para esse requerimento é que, assim 
como o paciente possui o direito de saber quem é o profissional que lhe aten-
derá e ter conhecimento se está registrado no CROSP e se possui título de es-
pecialista em alguma área, o profissional possui direito de certificar-se quanto 
à identificação civil do paciente. 

Claro que não há necessidade nem é viável checar a autenticidade de docu-
mentos, como o RG. Mas é possível consultar o site da Receita Federal para ve-
rificar se o CPF da pessoa encontra-se ativo e se existe, bem como se o nome 
fornecido é o mesmo. Para cédula profissional, essa consulta também pode ser 
realizada no site do conselho regional da profissão. 

O cirurgião-dentista deve, sobretudo, garantir o acolhimento do paciente 
e assegurá-lo de que o cadastro faz parte do prontuário odontológico, estan-

O paciente deve identificar-se corretamente e o 
cirurgião-dentista possui o direito de requerer essa 
identificação e o dever de fazê-la. Saiba por quê 

A lógicA pArA esse requerimento é que, Assim 
como o pAciente possui o direito de sAber 
quem é o profissionAl que lhe Atenderá e ter 
conhecimento se está registrAdo no crosp e 
se possui título de especiAlistA em AlgumA áreA, 
o profissionAl possui direito de certificAr-se 
quAnto à identificAção civil do pAciente

por favor
Sua identidade
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do, assim, sob a tutela do sigilo profissional.
Vale ressaltar que o cirurgião-dentista possui o direito de renunciar ao atendi-

mento, conforme determinado no art. 5º, inciso V do Código de Ética Odontológi-
ca, em qualquer situação que prejudique o bom relacionamento entre as partes ou o 
pleno desempenho da profissão. Por essa razão, caso o paciente se negue a fornecer 
dados de identificação pessoal, o cirurgião-dentista possui o direito de recusar-se 
a iniciar o tratamento ou dar sequência ao mesmo caso já esteja em andamento. 
Nessas situações será necessário conciliar os honorários e garantir ao paciente e ao 
profissional que lhe suceder todas as informações sobre o tratamento realizado. É 
ainda dever do cirurgião-dentista alertar o paciente sobre os riscos que pode sofrer 
caso não dê prosseguimento ao atendimento com outro colega. 

Nas situações de divergências dos dados com os da carteira do convênio, 
o profissional deve questionar o portador da carteira e, sem exposições vexa-
tórias, manter imediato contato com a operadora em que é credenciado para 
relatar os fatos e obter orientações sobre procedimentos necessários. 

Também é fundamental compreender como deve ser o atendimento a 
pessoas transexuais e transgêneras. Na relação entre profissional e paciente, o 
cirurgião-dentista e sua equipe devem acolher o pedido da pessoa quanto ao 
nome com que ela prefere se identificar. Contudo, deve-se esclarecer que, por 
questões legais, a identificação nos registros formais do atendimento e do pron-
tuário odontológico (ficha clínica, pedido de exames, anamnese, prescrição de 
medicamentos, atestados odontológicos, notificações e outros) deve constar o 
nome civil, aquele que está no documento oficial, ainda que ela não se iden-
tifique com o gênero que consta ali. Portanto, em toda e qualquer relação, o 
cirurgião-dentista deve zelar pelo acolhimento, respeito e pela dignidade do 
paciente, independentemente da sua identidade. 

nAs situAções 
de divergênciAs 
dos dAdos com 
os dA cArteirA 
do convênio, 
o profissionAl 
deve questionAr 
o portAdor 
dA cArteirA e, 
sem exposições 
vexAtóriAs, mAnter 
imediAto contAto 
com A operAdorA em 
que é credenciAdo 
pArA relAtAr os 
fAtos e obter 
orientAções sobre 
procedimentos 
necessários
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ALIMENTAÇÃO

O consumo de açúcar e de alimentos ácidos tem sido um dos grandes vi-
lões da saúde bucal da população. Para mudar tal cenário, especialistas 
de diversas áreas da saúde resolveram se unir para combater esse e ou-

tros problemas relacionados à má alimentação. Nesse cenário, os cirurgiões-den-
tistas têm papel fundamental, especialmente os odontopediatras, que devem estar 
atentos ao início da introdução do açúcar na dieta dos seus pequenos pacientes.

O que vem sendo discutido por especialistas é a necessidade de fazer com que 
pediatras, obstetras, nutricionistas, cirurgiões-dentistas, gastroenterologistas e de-
mais profissionais da saúde falem uma mesma língua, entre si e com seus pacientes.

A importância da orientação aos pais, sobre os benefícios de uma alimen-
tação saudável para a saúde oral e o crescimento e desenvolvimento da criança, 
compete a cada um deles. Pois restringir o consumo de produtos industrializa-
dos, processados e ultraprocessados por crianças de até 2 anos de idade não é 
uma tarefa fácil e nem pode ser isolada. É preciso envolver toda essa cadeia de 
profissionais de forma complementar.

O comportamento alimentar estabelecido nos primeiros 
anos de vida repercute não apenas na infância, mas também 
na adolescência e na vida adulta. O cirurgião-dentista, por 
acompanhar o indivíduo em diversos ciclos, pode e deve intervir 
na sensibilização da população em relação a essa causa

Bons hábitos 
alimentam a saúde
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Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde 
(MS), uma alimentação saudável é o 
aleitamento materno exclusivo até os 
seis meses de idade e a complementação 
com variedade de alimentos in natura 
até os 24 meses. Mas o que tem aconteci-
do é o crescimento de distúrbios relacio-
nados à má alimentação iniciada ainda 
nesse período da vida.

AtuAção multidisciplinAr
Os motivos são vários e vão desde a 

rotina corrida dos pais no trabalho, até 
a simples falta de informação que, muitas vezes, não é passada de forma clara. O 
obstetra que acompanha a gravidez pode recomendar o pré-natal odontológico, 
o pediatra pode alertar para a necessidade de o bebê ir ao cirurgião-dentista na 
aparição do primeiro dente de leite. O cirurgião-dentista pode instruir sobre o 
consumo de açúcar. Além disso, a orientação quanto à introdução gradual das 
diferentes texturas das papinhas e quanto à mastigação durante o estabelecimento 
da dentadura decídua também é importante, pois estas colaboram para o estímu-
lo ao crescimento das arcadas e melhor digestão dos alimentos. Mas tudo isso só 
é possível se esses profissionais estiverem bem informados.

Promover essa interação multidisciplinar será uma das armas que os especia-
listas vão usar no incentivo à alimentação saudável. A ideia é reduzir casos como 
o da erosão dental, problema que recorrentemente desafia a clínica odontológica. 
Provocada pelos alimentos ácidos que, junto ao açúcar, influenciam no apareci-
mento da cárie, sua incidência pode ser minimizada com iniciativas como as que 
movem especialistas em torno da qualidade da alimentação infantil.

obesidAde
Como abordado na edição 6 da Revista do CROSP, refrigerantes e doces 

estão entre os dez principais alimentos consumidos por crianças e adolescentes, 
contribuindo para um preocupante panorama: um em cada quatro adolescen-
tes tem excesso de peso.

A obesidade acaba trazendo complicações odontológicas e respiratórias, 
como a apneia. Outras consequências também são a hipertensão, diabetes tipo 
2, câncer, entre demais doenças. O desafio é driblar a falta de conhecimento da 
família sobre os males causados pela alimentação inadequada. A questão não é 
nova, mas vem ganhando força e constatações.

Um estudo realizado no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 
(USP) em 2015, com mil crianças entre 2 e 14 anos de idade, verificou que 58% 
das mães dessas crianças subestimavam o peso dos filhos. O número, conside-
ravelmente elevado, indica um provável desconhecimento dessas mães sobre os 
benefícios de uma alimentação saudável.

Outro levantamento que corroborou com a preocupação dos especialistas foi 
a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) que, já em 2010, apontava que 90% 
da população brasileira não tinha suas necessidades diárias de frutas, verduras e 
legumes supridas. Houve uma queda na ingestão de produtos básicos típicos da 
alimentação brasileira como arroz, feijão, peixe fresco e farinha de mandioca, em 
contrapartida ao aumento do consumo de alimentos industrializados como bis-
coitos, linguiça, embutidos em geral, salgadinhos, refrigerantes e outras bebidas 
açucaradas, como sucos e refrescos.

A obesidAde 
AcAbA trAzendo 
complicAções 
odontológicAs e 
respirAtóriAs, como 
A ApneiA. outrAs 
consequênciAs 
tAmbém são A 
hipertensão, 
diAbetes tipo 2, 
câncer, entre demAis 
doençAs. o desAfio 
é driblAr A fAltA 
de conhecimento 
dA fAmíliA sobre 
os mAles cAusAdos 
pelA AlimentAção 
inAdequAdA. 
A questão não 
é novA, mAs vem 
gAnhAndo forçA 
e constAtAções
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houve umA quedA nA 
ingestão de produtos 
básicos típicos 
dA AlimentAção 
brAsileirA como 
Arroz, feijão, peixe 
fresco e fArinhA 
de mAndiocA, em 
contrApArtidA Ao 
Aumento do consumo 
de Alimentos 
industriAlizAdos

AleitAmento
Diante dessa mudança de hábito alimentar, o reforço ao aleitamento materno 

passa a ser fundamental. Ele entra como importante fator de saúde bucal para 
a maturação e o desenvolvimento da musculatura, tanto de contenção interna 
quanto externa. Além disso, promove o crescimento e desenvolvimento do sis-
tema estomatognático (SE), preservando suas funções vitais, como sucção, mas-
tigação, deglutição, fonação e, muito importante, respiração, pois provoca um 
crescimento facial harmônico, decorrente dos movimentos realizados pelo bebê 
na mama, momento em que os maxilares são estimulados a crescer de forma bem 
direcionada. Também estimula a tonicidade muscular e o desenvolvimento da 
articulação temporomandibular (ATM), promovendo, assim, espaço suficiente 
para a erupção dos dentes, melhorando seu posicionamento, o formato das arca-
das e evitando problemas ortodônticos.

É por esse motivo, entre outros, que se intensifica a defesa da presença do 
cirurgião-dentista nas ações de promoção ao aleitamento materno e alimenta-
ção complementar.

Na visão dos especialistas à frente dessa discussão, a maioria dos formandos 
em Odontologia tem um papel importante nessa missão. Isso porque uma parte 
significativa deles vai trabalhar na assistência direta no início da carreira. Essa 
experiência os dá a chance de atender gestantes e bebês, com a possibilidade de 
orientar e apoiar essas famílias para a prática do aleitamento.

O enfrentamento de todas essas questões pertinentes à saúde oral e geral da 
população passa, portanto, pelo estabelecimento de condutas unificadas entre to-
dos esses profissionais, não somente em termos de linguagem, mas também de 
processos. É preciso que todos se comuniquem e troquem informações para levá-
-las com maior exatidão e clareza aos seus pacientes. 

ALIMENTAÇÃO
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CURIOSIDADE

A história relata que ela viveu na primeira metade do século III. Filha 
de um rico magistrado de Alexandria, no Egito, Apolônia teria sido 
perseguida e acusada de traição por ser uma defensora da causa cristã 

na sua cidade. Em uma das investidas do Império Romano contra os cristãos, 
no ano de 249, ela teria sido presa e obrigada a renunciar sua fé. Mas Apolônia 
teria se negado a obedecer. Como consequência, fora torturada em praça públi-
ca. Todos que ali passavam teriam testemunhado seu sofrimento. Seus dentes 
teriam sido arrancados por pedras afiadas, e seu rosto fora deformado pelas 
pancadas que recebeu. Essa história de sofrimento viria a lhe render o título de 
padroeira dos dentistas. 

Morte trágica
Os relatos que descrevem a história da santa partiram de Dio-

nísio, Bispo de Alexandria durante os anos de 247 a 264, em uma 
carta endereçada a Fábio, Bispo da Antioquia, atual Antakya no 
sul da Turquia, quase na fronteira com a Síria. Seus algozes teriam 
erguido uma fogueira diante da cidade e ameaçado queimá-la 
viva se ela não rejeitasse a figura de Jesus Cristo. De acordo com 
a carta, incluída no livro de Eusébio, a História Eclesiástica, nos 
poucos minutos que lhe foram dados para refletir sobre ser perdo-
ada, se cedesse, Apolônia, de idade desconhecida, mas dita como 
ainda jovem, aproveitou a falta de atenção dos seus torturadores e 
atirou-se à fogueira, morrendo queimada. 

Há, no entanto, uma outra versão sobre como ela teria mor-
rido. Nessa, ela teria escapado ilesa da fogueira e, diante daquela 
cena, seus torturadores teriam dado vários golpes de espada e 
decapitado sua cabeça. Seja qual for a verdadeira causa de sua 
morte, logo depois seus dentes foram recolhidos e levados para 
vários mosteiros. Até hoje, existe um dente e um pedaço de man-
díbula atribuído a ela no Monastério de Santa Apolônia, na cida-
de de Florença, na Itália. 

No final daquele mesmo século, no ano 300, Apolônia foi ca-
nonizada pela Igreja Católica e tornou-se santa, com o dia de sua 
morte, 9 de fevereiro, sendo marcado como data comemorativa. 

igreja eM São joSé do rio Preto
O culto à Santa Apolônia é mais conhecido e divulgado na 

Europa, principalmente na Alemanha, França e Itália. No entan-
to, há uma única igreja dedicada à santa no Brasil, a Igreja de 
Santa Apolônia, em São José do Rio Preto, interior de São Pau-
lo. “Durante seu suplício, Apolônia pediu a Deus que todos que 
viessem a sofrer dor de dentes, ao clamar pelo nome dela, tives-

Conheça um pouco mais sobre a história de Apolônia, 
que é protetora dos cirurgiões-dentistas e tem uma igreja 
dedicada a ela no interior de São Paulo

A santa padroeira

sem a dor aliviada”, conta o Padre 
Rogério Corrêa, pároco da igreja.  

Segundo registros, a partir 
desse pedido, Santa Apolônia foi 
considerada a patrona dos pacien-
tes com dores de dentes e, mais 
tarde, sem uma data definida, 
tornou-se padroeira universal dos 
cirurgiões-dentistas. 

A imagem da Santa Apolônia é representada por 
uma mulher com vestes simples, adornada por 
um véu branco. Tem ainda um manto vermelho 
que simboliza seu martírio, uma túnica verde que 
representa a vida que renasce e vence a morte. 
Uma palma na sua mão direita representa a vitória 
de sua fé, e o fórceps na sua mão esquerda 
simboliza as torturas que ela sofreu, especialmente 
quando teve seus dentes arrancados brutalmente. 
Esse equipamento também simboliza sua proteção 
contra as doenças dos dentes e da boca e 
aos cirurgiões-dentistas, explicam os estudiosos
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ATENDIMENTO

E les são oficiais da Marinha do Brasil. Seus deveres também são com a 
defesa do país, por rios e mares. Mas, nesse grupo, a missão básica é a de 
prevenir, proteger e zelar pela saúde bucal dos cerca de 80 mil oficiais do 

contingente em ativa da Marinha brasileira. Os 616 oficiais cirurgiões-dentistas 
trabalham nos centros de atendimento e navios-hospitais da Marinha espalhados 
pelo território nacional. No estado de São Paulo, eles são 17 militares-dentistas, 
que chegam a atender 3.000 pacientes por ano, entre militares e dependentes. 

O Corpo de Saúde da Marinha foi criado em 1850. Desde então, profissionais 
das diversas áreas de saúde fazem parte da Marinha. Para quem não conhece, a 
Marinha tem dois tipos de cirurgiões-dentistas, os oficiais de carreira militar e os 
temporários. Os odontologistas que querem seguir carreira devem prestar con-
curso. Se aprovados, fazem um ano de curso de formação de oficiais no Centro 
de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), localizado no Rio de Janeiro. Logo 

Quando aprovados no concurso da Marinha, os cirurgiões-
dentistas podem seguir carreira em organizações militares 
e atingir o posto de Capitão de Mar e Guerra. Sua atuação 
é voltada aos militares, seus dependentes e a missões especiais

Prioridade em

alto mar
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após a formatura, o cirurgião-dentis-
ta seguirá carreira nas organizações 
militares para onde for designado. 
Nesses casos, é possível chegar ao 
posto de Capitão de Mar e Guerra. 

O concurso para temporários é 
regionalizado, e o candidato escolhe 
para qual local deseja trabalhar. En-
tretanto, só poderão ficar oito anos 
no máximo, dependendo das reno-
vações anuais, e poderão chegar ape-
nas a 1º tenente. Não mais que isso. 
Os temporários ficam onde houver 
necessidade de um profissional. No 
ano passado, por exemplo, foram 
abertas 415 vagas temporárias para 
profissionais de diversas áreas, sendo 
20 para a Odontologia. Seja militar 
de carreira ou temporário, o limite de idade para entrar  é de 36 anos.

No dia a dia, o atendimento odontológico é realizado somente para os militares 
da Marinha e seus dependentes. Na capital paulista, o serviço é prestado na sede do 
Comando do 8º Distrito Naval, além de ser feito nas organizações militares que fi-
cam nas cidades de Santos, São Sebastião, Barra Bonita e Presidente Epitácio. Como 
o estado do Paraná foi incorporado, no ano passado, à jurisdição do 8º Distrito Na-
val, o atendimento odontológico também é feito na cidade de Foz do Iguaçu. 

Em missões, o serviço é levado a comunidades carentes, como ocorre prin-
cipalmente na região norte do país. Nessas missões, como as realizadas no 
Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro”, que navegou 
pelas águas de rios no Acre em março deste ano, é prestada assistência médica 
e odontológica para as populações ribeirinhas. Às vezes, os atendimentos tam-
bém são feitos em escolas regionais. 

À bordo de uma das embarcações da Marinha, a rotina dos oficiais cirurgiões-
-dentistas é a mesma dos demais militares. Eles são envolvidos em vários treinamen-
tos, além de atender os militares dos navios. A Marinha possui uma boa infraestru-
tura que possibilita prestar um excelente atendimento odontológico aos pacientes, 

A MArinhA 
possui uMA boA 
infrAestruturA que 
possibilitA prestAr 
uM excelente 
AtendiMento 
odontológico Aos 
pAcientes, sejAM 
MilitAres e seus 
dependentes ou 
MesMo pAcientes 
de coMunidAdes 
cArentes

Anualmente, são realizados 
cerca de 3.000 atendimentos 
no estado de São Paulo

Navio de Assistência 
Hospitalar (NAsH) em missão 
a comunidades carentes
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sejam militares e seus dependentes 
ou mesmo pacientes de comunida-
des carentes. Essa foi  uma das ca-
racterísticas que atraiu a 1ª Tenente 
Flavia de Faria Mantovani a prestar 
carreira militar. “Sirvo na Marinha 
do Brasil desde janeiro de 2010, na 
Divisão de Odontologia do Coman-
do do 8º Distrito Naval, e tenho mui-
to orgulho e satisfação”. Sentimento 
parecido é também compartilhado 
pela 1ª Tenente Mikaela Basso, da 
mesma divisão. A remuneração tam-
bém é um atrativo. 

Segundo a Marinha, não há 
diferenças de formação entre os 
cirurgiões-dentistas militares e ci-
vis. O único diferencial está na hie-
rarquia e disciplina, em que todos 
devem se enquadrar. 
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PROCEDIMENTO

S egundo o World Cancer Report, uma das publicações mais relevantes sobre 
o estudo do câncer no mundo e ligada à Organização Mundial de Saúde 
(OMS), deverão existir 20 milhões de casos novos da doença até 2025. No 

Brasil, as principais incidências para homens e mulheres são próstata e mama, se-
guidos por colo do útero e pulmão.

O alerta importante desperta a atenção de médicos especialistas e também da 
equipe preparada para oferecer terapia de suporte ao paciente, como psicólogos, 
nutrólogos, enfermeiros, gestores de instituições hospitalares e, mais recentemen-
te, cirurgiões-dentistas.

Cirurgiões-dentistas integram a equipe dos hospitais para 
prevenir ou amenizar enfermidades, dentre elas, a mucosite, 
que aflige pessoas submetidas à radioterapia em região 
de cabeça e pescoço ou à quimioterapia

Laserterapia
oncologiae a

Para casos específicos de pacien-
tes oncológicos, que são submetidos 
a tratamentos de radioterapia em 
região de cabeça e pescoço ou à qui-
mioterapia, um dos efeitos colaterais 
mais comuns é a mucosite oral.

A mucosite inicia-se com uma 
coloração mais avermelhada da mu-
cosa oral, causada por vasodilatação 
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capilar, pode evoluir com a ruptura do tecido epitelial e provocar ulcerações, que 
são bastante dolorosas. Isso ocorre porque, durante a radioterapia e após a qui-
mioterapia, as células perdidas são incapazes de se regenerar, resultando em atro-
fia do epitélio e consequente colapso mucoso. Esse processo é resultante de efeitos 
diretos sobre o DNA e do comprometimento imunológico do paciente.

Nesse contexto, a laserterapia de baixa intensidade se destaca como uma al-
ternativa eficaz na prevenção e no tratamento da mucosite, de baixo custo e não 
traumática. O cirurgião-dentista Carlos de Paula Eduardo, professor titular sênior 
da Universidade de São Paulo (USP), trouxe a tecnologia do Japão no final da 
década de 1980 para ser estudada no Brasil. O especialista é coordenador do La-
boratório Especial de Laser em Odontologia da USP, que tem 400 m2 e uma vasta 
biblioteca aberta para consulta.

Embora o emprego da laserterapia no tratamento da mucosite seja uma práti-
ca de cirurgiões-dentistas, Conselhos Regionais de Odontologia já estão atentos à 
prática eventualmente realizada por técnicos ou outros profissionais.

Para atuar nessa área, o cirurgião-dentista precisa se habilitar na prática em um 
curso de duração de 60 horas. Existem duas modalidades de lasers utilizados em 
Odontologia: os lasers de alta potência (para procedimentos cirúrgicos e preparos de 
cavidades nos dentes) e os de baixa potência. No segundo exemplo, o laser mais uti-
lizado é o diodo, com comprimentos de onda no visível (vermelho) e infravermelho.

Antes de fazer uso da laserterapia, é fundamental que o profissional tenha o 
diagnóstico correto da lesão na boca, seja ela uma mucosite, uma úlcera trau-
mática ou uma infecção por herpes, pois para cada caso é usado um parâmetro 
diferente do laser.

O laser de alta intensidade pode cortar um tecido causando um dano imedia-
to. O laser de baixa intensidade é mais barato e, quando usado de forma correta, 
não gera efeitos colaterais.

Resultados
No caso da mucosite oral, a aplicação de laser modula o processo inflamató-

rio, acelera a reparação tecidual e tem efeito analgésico imediato. A dor provoca-
da pela mucosite pode atingir níveis significativos e comprometer a nutrição, a 
qualidade de vida do paciente e, às vezes, pode levar à modificação e até à inter-
rupção do tratamento oncológico. O 
laser de baixa intensidade vem sendo 
utilizado cada vez mais na prevenção 
e tratamento da mucosite oral e tem 
obtido respostas positivas do ponto 
de vista clínico e funcional.

O mercado já oferece aparelhos 
portáteis, que permitem a aplicação 
de laser no próprio leito do pacien-
te, para aqueles que não podem se 
deslocar. A aplicação também pode 
ser feita em consultórios. O custo-
-benefício dessa utilização é consi-
derado muito bom de acordo com 
relatos de especialistas.

A laserterapia já é amplamente 
utilizada na Odontologia em consul-
tórios e hospitais, e seu uso preventi-
vo está se tornando mais recorrente, 
sendo considerada uma importante 

Antes de fAzer uso 
dA lAserterApiA é 
fundAmentAl que 
o profissionAl 
tenhA o diAgnóstico 
correto dA lesão 
nA bocA, sejA elA 
umA mucosite,  umA 
úlcerA trAumáticA 
ou umA infecção 
por herpes, pois 
pArA cAdA cAso é 
usAdo um pArâmetro 
diferente do lAser

terapia de suporte no enfrentamen-
to de diversas doenças, como leu-
cemias, linfomas e câncer de tumor 
sólidos, em pacientes de idades dife-
rentes, de bebês a idosos.

Fazer com que o paciente onco-
lógico leve uma vida mais próxima 
do normal, conseguindo se alimentar 
sem precisar ser internado e sentindo-
-se confiante para trabalhar, por exem-
plo, é uma das grandes conquistas da 
tecnologia moderna aliada à profissio-
nalização do cirurgião-dentista. 
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C om pacientes cada vez mais exigentes, que contam com fácil acesso a 
informações – nem sempre confiáveis – sobre os tratamentos de saúde 
de ordem geral e seus respectivos medicamentos, o cirurgião-dentista 

não pode, de maneira alguma, prescindir de uma anamnese muito bem detalhada 
para conhecer o quadro geral, as expectativas e os anseios de seus pacientes. As-
sim, o diagnóstico, o prognóstico e o acompanhamento também são primordiais.

Os efeitos colaterais dos medicamentos que estão sendo utilizados 
pelo paciente exigem atenção especial do cirurgião-dentista
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Bisfosfonato
é sinônimo de cautela
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SeuS efeitoS maiS 
conhecidoS São 
a interrupção da 
remodelação óSSea, 
ou Seja, prejudicam 
SubStancialmente 
a regeneração 
óSSea pelo tempo 
que permanecem 
ligadoS aoS tecidoS 
óSSeoS, tempo eSSe 
indeterminado. 
neSSe Sentido, oS 
tratamentoS na área 
de implante, próteSe, 
periodontia e cirurgia 
São oS maiS afetadoS

O cirurgião-dentista que atende pacientes que fazem uso de bisfosfonatos 
deve redobrar a atenção em relação aos procedimentos, especialmente cirúrgi-
cos, que planeja realizar. Já na anamnese deve constar uma pergunta específica 
sobre o uso desse medicamento, até porque muitos pacientes acreditam que ele 
seja apenas uma espécie de vitamina, portanto inofensivo à saúde. Uma avalia-
ção mais aprofundada do quadro do paciente pode, inclusive, determinar uma 
atuação mais limitada por parte do profissional de saúde bucal. Isso decorre dos 
riscos de complicações à saúde do paciente.

Pacientes imunossuprimidos, em virtude das terapias antineoplásicas, por 
exemplo, podem apresentar reações adversas diferentes das usuais. Os trata-
mentos contemporâneos envolvem uma série de drogas que provocam também 
vários efeitos colaterais com reflexos na cavidade oral, como a osteonecrose da 
mandíbula e maxila (ONM).

Na mesma linha de pensamento, para evitar complicações, em especial nos 
ossos maxilares, o profissional precisa conhecer os medicamentos e seus efeitos 
colaterais. Os bisfosfonatos (como o alendronato e uma série de outros) são 
utilizados no controle da osteoporose e de metástases ósseas de diversas neo-
plasias. Seus efeitos mais conhecidos são a interrupção da remodelação óssea, 
ou seja, prejudicam substancialmente a regeneração óssea pelo tempo que per-
manecem ligados aos tecidos ósseos, tempo esse indeterminado. Nesse sentido, 
os tratamentos na área de implante, 
prótese, periodontia e cirurgia são 
os mais afetados. Alguns estudos 
sobre o ácido zoledrônico atestam 
que seu uso faz piorar o estado do 
tecido ósseo, podendo esse efeito 
perdurar por até dez anos.

A maior concentração de bis-
fosfonatos nos ossos maxilares, 
associada a tratamentos odontoló-
gicos invasivos – como implantes e 
cirurgias que envolvam exposição 
óssea, além da presença de uma 
mucosa delgada recobrindo os os-
sos -, poderia explicar a fisiopato-
logia da ONM ocorrer nessa região 
do corpo humano. 

O maior fator de risco para o de-
senvolvimento da ONM em pacien-
tes que recebem essas medicações 
é a presença de um foco infeccioso 
na gengiva ou no dente presente na 
região. Com base na gravidade po-
tencial desse efeito, é absolutamente 
necessário que, antes do início do 
tratamento odontológico, seja feita 
uma avaliação cuidadosa caso haja 
o uso de bisfosfonatos pelo pacien-
te. Cabe ao cirurgião-dentista ava-
liar os problemas de saúde bucal e a 
condição de saúde geral do paciente 
para, então, definir as opções de tra-
tamento viáveis e a real necessidade 



26 REVISTA DO CROSP

CONDUTA

de um procedimento clínico ou cirúrgico, sendo certo que o tratamento não 
pode ser pior do que a doença. Qualquer foco infeccioso deve ser debelado pre-
viamente ao início do tratamento, como recomendam diretrizes de cuidados de 
saúde no mundo inteiro.

Cirurgia em um paciente que esteja em tratamento com bisfosfonatos pressu-
põe muitas ressalvas e, se necessário, deve ser realizada com uso de antibióticos. 
A avaliação pós-operatória deve ser contínua até a completa cobertura do alvéolo 
pela mucosa. No caso de uma doença periodontal avançada, com abscessos, a 
ONM pode já ter se manifestado, e a exodontia talvez não poderá ser evitada.

Nesse caso, o cirurgião-dentista precisará lidar com a situação de maneira 
bastante cautelosa. Esclarecer a conduta ao paciente, obter o consentimento li-
vre e esclarecido e acompanhar, diariamente, a cicatrização é uma das dinâmi-
cas sugeridas pelos especialistas.

Sob o aspecto jurídico e ético, é importante ressaltar que a elaboração do  
prontuário, com ênfase na produção da anamnese, a avaliação clínica e a avalia-
ção de exames complementares são essenciais para o exercício seguro da Odon-
tologia. Esses documentos são de caráter obrigatório e devem conter a assinatura 
do paciente. A inobservância de informações técnicas relevantes ao tratamento, 
por inércia ou omissão do cirurgião-dentista, poderá gerar danos irreparáveis ao 
paciente, o que pode levar a implicações éticas, civis e criminais ao profissional. 

cirurgia em um 
paciente que eSteja 
em tratamento 
com biSfoSfonatoS 
preSSupõe muitaS 
reSSalvaS e, Se 
neceSSário, deve 
Ser realizada com 
uSo de antibióticoS
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ESTUDO

A ntibióticos e analgésicos são descobertas da medicina moderna, mas um 
novo estudo conduzido pelos pesquisadores Laura Weyrich, Alan Cooper 
e por uma equipe de 31 especialistas da Universidade de Adelaide, na Aus-

trália, descobriu que um homem Neandertal, batizado de Sid, usou plantas para ame-
nizar uma infecção de dente e dor de estômago causada por um parasita.

Cooper contou que uma das mais impressionantes fases do processo foi a aná-
lise dos fósseis de um macho da caverna El Sidrón, em Astúrias, na Espanha, onde 
se podia ver um abcesso na mandíbula. Ele comeu pedaços de álamo (Populus, na 
linguagem botânica), que contém ácido salicílico (ingrediente ativo da aspirina).

O Neandertal também usava um mofo que é um antibiótico natural, Peni-
cillium rubens, para tratar uma infecção crônica causada pelo parasita gastroin-
testinal Enterocytozoon bieneusi. 

O fato se deu há cerca de 50.000 anos, muito antes da descoberta da penici-
lina pelo médico inglês e Nobel Alexander Fleming (1881-1955) na década de 
20. Os pesquisadores analisaram amostras de Neandertais encontradas em três 
cavernas na Europa: El Sidrón, em Astúrias, na Espanha (três vegetarianos); 
Spy, em Namur, na Bélgica (dois carnívoros); e Breuil Grotta (um carnívoro), a 
100 km de Roma, na Itália.

A placa calcificada estudada preservou o DNA de micro-organismos que viviam 
na boca, traqueia e no estômago, assim como restos de comida presos entre os dentes 
– o que pode revelar o que uma criatura comeu e qual era o seu estado de saúde.

“A análise genética do DNA preso na placa representa uma janela única no estilo 

Placa bacteriana de hominídeo revelou que ele ingeriu uma 
planta com ácido salicílico para amenizar infecção de dente; 
o estudo indica hábitos alimentares da espécie que desapareceu 
há mais de 30 mil anos

e a aspirina
Neandertais

de vida neandertal, revelando novos 
detalhes do que eles comiam, como 
era sua saúde e como o ambiente im-
pactava seu comportamento”, diz a 
pesquisadora Laura Weyrich. 

Estudo paralElo 
Outro estudo recente e desenvol-

vido pela Universidade de Kansas, 
nos Estados Unidos, revelou também 
uma possível tentativa de intervenção 
odontológica do homem de Neander-
tal. A análise de uma arcada sugere 
indícios de que ele buscava corrigir 
possíveis desalinhamentos e outras 
causas de desconfortos. Os dentes, 
que foram descobertos na Croácia 
há mais de 100 anos, trazem sulcos, 
ranhuras e fraturas, que os cientistas 
creditam a ações do indivíduo para 
solucionar as irritações provenientes 
dos problemas dentários.

origEns
Neandertal, em português Vale 

de Neander, é o local na Alemanha 
onde o primeiro espécime desse 
ho       mi  nídeo foi encontrado. Os Ne-
andertais viveram em quase toda 
a Europa e parte do oeste asiático. 
Enterravam seus mortos, usavam 
objetos de adorno pessoal e desen-
volveram uma tecnologia para lidar 
com o fogo, bem como estudavam as 
plantas. Desapareceram da Terra há 
mais de 30.000 anos. 
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O olhar multidisciplinar é um diferencial no atendimento odontológico 
ao dependente químico, ajudando a prevenir complicações durante o 
tratamento.

A dependência química é considerada um grave e complicado problema de saú-
de pública, por razões já conhecidas. A abordagem psicossocial é a mais adequada 
ao tratamento desse problema. Nela, a Odontologia exerce importante papel.

 Já não há mais como avaliar a dependência química como um mero desvio de 
caráter do usuário. A Organização Mundial da Saúde (OMS) a define como uma 
doença crônica e progressiva, porém passível de tratamento, visando sobretudo a 
redução dos sintomas. Prevalece, nessa abordagem, a necessidade de encarar o uso 
abusivo de substâncias psicoativas, discutindo não só as questões orgânicas e psi-
cológicas, mas também os aspectos sociais, políticos, econômicos, legais e culturais 
relacionados à doença. Sob essa dinâmica, que vê o ser humano como um todo, 
deve ser construído o conceito de eficácia do tratamento que, no seu cerne, visa a 
restituição da dignidade do paciente.

O diagnóstico de dependência química exige a avaliação de múltiplos aspectos, 
pois há padrões diversificados de consumo de drogas, sendo a dependência o seu 
último e mais grave estágio.

É grande a demanda por profissionais capacitados para identificar, abordar cor-
retamente o problema e tratar dependentes químicos, que constituem um contin-
gente cada vez mais numeroso.

“O ideal seria que todos os cirurgiões-dentistas das Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) do estado de São Paulo fossem qualificados e que todas as UBS fossem 
credenciadas para esse fim”, diz a cirurgiã-dentista Sandra Marques, coordenadora 
do Programa de Controle do Tabagismo, ligado ao Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), do Ministério da Saúde (MS). “No entanto, apesar de o Programa ter capa-
citado 3.890 profissionais nos últimos cinco anos, é difícil mensurar quantos fazem 
atendimento em dependência química. Por enquanto, 597 UBS são credenciadas.” 

A meta é capacitar os profissionais da rede básica e também da rede privada. 
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, juntamente com a Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas, estuda uma parceria com a Secretaria Estadual 

‘Olhar para o todo’, posicionamento defendido por diversos 
especialistas em saúde, emerge como um caminho capaz de 
fazer a diferença na conduta dos profissionais da Odontologia 
e na rotina dos usuários de drogas

química

O desafio da

dependência

da Saúde para viabilizar esse projeto 
formativo e disponibilizá-lo a todo o 
Estado, com apoio da COMSAÚDE.

O tratamento da dependência 
química deve abranger o indivíduo 
em sua totalidade e, nesse sentido, 
a Odontologia atua não só em pro-
cedimentos preventivos, curativos 
e funcionais, mas também naqueles 
voltados ao restabelecimento da es-
tética e, por conseguinte, da autoes-
tima do indivíduo.

Porta de entrada 
Para doenças

Há uma crença equivocada de 
que cuidados de saúde bucal podem 
ser negligenciados sem prejuízos para 
a saúde em geral. A situação é muito 
mais complexa para os usuários de 
drogas, cuja capacidade de reflexão 
está comprometida pela drogadição 
e, por isso, longe de entender a saúde 
bucal como um valor.

A boca não pode ser tratada iso-
ladamente. Tanto a saúde bucal é de 
fundamental importância para saúde 
do nosso organismo quanto o estado 
sistêmico do paciente pode afetar as 
condições da boca. A boca tem uma 
ligação direta com o nosso organismo 
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O diagnósticO de 
dependência química 
exige a avaliaçãO de 
múltiplOs aspectOs, 
pOis há padrões 
diversificadOs de 
cOnsumO de drOgas, 
sendO a dependência 
O seu últimO e mais 
grave estágiO

e qualquer tipo de deficiência bucal pode repercutir nos vasos sanguíneos, ou em 
outros órgãos do ser humano, sem ligação aparente com os dentes.

A cavidade bucal é um lugar propício para infecções, e pode abrigar até 500 
espécies de bactérias. À medida que se introduzem na corrente sanguínea, podem 
causar bacteremia, levando a infecções sistêmicas. A boca pode gerar problemas em 
outros órgãos e, por outro lado, as lesões bucais e outras condições orais podem ser 
o primeiro sinal de infecção por HIV, por exemplo.

Diante dessa realidade complexa, deve-se considerar que a principal via de ad-
ministração de substâncias psicoativas é a oral. Segundo a OMS, as drogas ilícitas 
respondem por 0,8% dos problemas de saúde em todo o mundo, enquanto o cigar-
ro e o álcool juntos são responsáveis por 8,1% desses problemas.

o Paciente usuário de drogas
Considerando que qualquer paciente – tanto no serviço público quanto no 

privado – pode ser um potencial usuário de drogas, lícitas ou ilícitas, compete ao 
cirurgião-dentista, durante o atendimento, observar sinais pontuais desse uso.

Muitas vezes, a simples análise da gengiva de um paciente permite ao cirur-
gião-dentista saber que ele pode estar consumindo crack. Nesses casos, o papel 
do profissional é intervir e questionar o paciente abertamente, alertando para os 
riscos à saúde e orientando para o tratamento adequado.

Como as substâncias psicoativas agem no centro de prazer, muitos usuários al-
teram seu padrão alimentar quando vivenciam a abstinência das drogas, fazendo 
consumo exagerado de açúcar, como um fator de compensação para esse prazer, 
que, aliado à baixa qualidade da higiene oral, predispõe o organismo ao aumento 
de cárie e, por consequência, à perda do elemento dental. O consumo excessivo de 
açúcar pode estar relacionado não só à abstinência do uso de drogas, mas também 
ao uso de crack e maconha. Há estudos que demonstram que usuários ativos de 
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crack e maconha ingerem maiores 
quantidades de açúcares.

Na anamnese, por exemplo, em 
que nem sempre o paciente revelará 
ser usuário de droga, o cirurgião-
-dentista deve realizar uma aborda-
gem mais holística, avaliando não 
somente a parte clínica, mas também 
a psicossocial. Deve observar sinais 
e sintomas relatados pelos pacientes, 
que podem estar associados ao trans-
torno, às fissuras e à síndrome de abs-
tinência, além de intervir de maneira 
séptica, mas sempre tendo o olhar 
para o indivíduo. A adesão ao trata-
mento, de maneira geral, depende 
de profissionais habilitados a realizar 
essa abordagem, que deve ser recepti-
va, nunca discriminatória.

É medida de extrema importân-
cia esclarecer ao paciente sobre o uso 
concomitante de substâncias psicoati-
vas com outras drogas utilizadas para 
o atendimento odontológico, orien-
tando quanto à gravidade dessa inte-
ração para o organismo do usuário e 
implicações no processo de resposta 
imunológica e cicatricial.

Vulnerabilidades
Assim como todo paciente, os dependentes químicos também podem so-

frer complicações em decorrência do tratamento odontológico, principalmente 
se não forem observados determinados sinais, que vão desde a interação medi-
camentosa, até as alterações vasculares e respiratórias, alterações nos processos 
de cicatrização e eventuais complicações oriundas de anestésicos ou outros, com 
comprometimento na evolução clínica bucal ou geral. Pacientes usuários de subs-
tâncias psicoativas encontram-se mais propensos a infecções devido à imunossu-
pressão. No caso da analgesia, por exemplo, podem apresentar maior tolerância 
aos efeitos dos anestésicos locais (derivados de opioides), situação que dificulta 
procedimentos que requerem sua sedação.

 Sandra Marques explica que saber qual tipo de droga está sendo usada ajuda, 
por exemplo, a determinar a quantidade de um anestésico necessária para se obter o 
efeito desejado, sem provocar reações. Nesse contexto, o olhar holístico ajuda também 
a construir um diagnóstico mais consistente, além de subsidiar uma interação mais 
adequada com outras áreas do tratamento que o dependente químico necessita.

 Não há dúvidas da importância de ter conhecimento se o paciente é um usuário 
de drogas ativo ou em recuperação, uma vez que devido principalmente às adap-
tações que o organismo humano faz em razão do uso de drogas, o metabolismo 
apresenta-se alterado e a resposta imunológica fica mais baixa.

As doenças bucais recorrentes em dependentes químicos estão relacionadas a 
infecções decorrentes da imunossupressão. Constata-se ainda a presença de lesões 
de cárie aguda, periodontite, abscessos periapicais e periodontais, queimaduras em 
mucosa e lábios, hiperqueratoses nicotínicas, cânceres diversos. Além disso, a hi-



pertensão, diabetes, hepatite, tuberculose, as doenças sexualmente transmissíveis 
(principalmente sífilis e gonorreia) e HIV são patologias que, via de regra, podem 
ser diagnosticadas nessa população.

Para o consumo do “bloco”, também conhecido como “pedra” de crack, os 
usuários fabricam artefatos que viabilizam “fumar” a droga. Sandra Marques 
destaca que, “o uso do cachimbo de crack, além de promover lesões nos lábios 
pela alta temperatura, também propaga esse calor aos dentes e mucosa gengival, 
o que, em associação com as substâncias tóxicas liberadas pelo crack (ácido 
clorídrico, ácido sulfúrico, cal, talco, coca e solventes) e a abrasão por atrito, 
contribuem consideravelmente para um desgaste acentuado das faces oclusais 
dos elementos dentários anteriores inferiores”.

Mas o problema não é apenas o crack. O tabaco é outra preocupação. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que o fumo seja responsável 
por mais de cinco milhões de mortes a cada ano. Se as tendências de consumo de 
produtos do tabaco não diminuírem, até 2030 esse número pode ultrapassar os oito 
milhões de mortes anuais.

Primeiros sinais
O papel do cirurgião-dentista, ao longo dos anos, tem sido fortalecido como o 

principal protagonista na identificação de câncer bucal e outras doenças infecto-
contagiosas em estágio inicial, viabilizando o diagnóstico precoce e maior eficácia 
no tratamento da doença, que pode levar o paciente, se não tratado, ao óbito. Saber 
identificar sinais próprios do uso de substâncias psicoativas torna o atendimento 
odontológico capaz de oferecer ao paciente conhecimento sobre os riscos de seus 
hábitos e consciência sobre a necessidade de mudanças que lhe resguardem a vida.

Em dependência química, não basta ao cirurgião-dentista identificar e tra-
tar os sintomas e as doenças bucais que, em sua maioria, são decorrentes do 
uso de drogas, mas, sim, identificar as consequências e os motivos que levaram 
à ocorrência da dependência, pensando o indivíduo em sua completude, para 
que seja possível oferecer outros referenciais e subsídios que visem mudanças 
de comportamento nesse particular.

saber identificar 
sinais própriOs dO 
usO de substâncias 
psicOativas tOrna 
O atendimentO 
OdOntOlógicO 
capaz de Oferecer 
aO paciente 
cOnhecimentO sObre 
Os riscOs de seus 
hábitOs e cOnsciência 
sObre a necessidade 
de mudanças que lhe 
resguardem a vida
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A ROTINA DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA
O Cratod, Centro de Referência 

de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, 
localizado na capital, em São 
Paulo, é modelo em políticas 
públicas de saúde, prevenção 
e tratamento dos transtornos 
causados pelas drogas. Tem uma 
estrutura de unidade ambulatorial 
que funciona 24 horas, com 
capacidade para atender 400 
usuários por mês e realizar 3.500 
consultas mensais. Mantido pelo 
Governo do Estado, conta ainda 
com uma unidade de pronto 
atendimento, com 36 leitos em 
duas unidades de internação 
separadas por gênero.

É nesse contexto de tratamento 
e reabilitação que cinco 
cirurgiões-dentistas, dois técnicos 
em prótese dentária e cinco 
auxiliares em saúde bucal fazem 
o atendimento odontológico de 
dependentes químicos. Em 2016, 
eles atenderam 1.352 pacientes  
e realizaram 4.635 procedimentos 
Em junho deste ano, o Centro 
completou 15 anos de existência 
e comemora os bons resultados.

Perfil dos pacientes
 A maioria dos pacientes 

está em situação de rua, uma 
população que soma cerca de 16 
mil pessoas na capital paulista, 
segundo o Censo 2015 da 
População em Situação de Rua da 
Cidade de São Paulo, elaborado 
pela Fipe. Pelo relatório, 84% dos 

que vivem exclusivamente nas ruas 
usam drogas ilícitas. Os que recorrem 
a Centros de Acolhida perfazem 54%.

O crack, droga de uso mais 
recorrente entre os pacientes do 
Cratod, é o maior causador de perda 
de estrutura óssea e dos elementos 
dentários, além das deformações 
estruturais da mandíbula causadas 
pelo uso intensivo do cachimbo 
utilizado para fumá-lo.

O esforço feito em enfatizar a saúde 
bucal como princípio de saúde no 
tratamento do dependente químico 
tem obtido resultados significativos, 
apesar do reconhecimento, por parte 
dos profissionais, de que essa é  
uma guerra demorada e nem sempre 
vitoriosa, principalmente entre  
os pacientes em situação de rua.

Direito à assistência
Conforme as diretrizes básicas 

do Sistema Único de Saúde (SUS), 
no Cratod busca-se garantir a 
integralidade e a universalidade de 
direito à assistência aos que sofrem 
por transtornos decorrentes do 
consumo de álcool e outras drogas. 

A equipe de saúde bucal, 
especializada em dependência 
química, realiza procedimentos 
clínicos e cirúrgicos, garantindo 
ainda a reabilitação funcional e 
estética dos usuários. Os tratamentos 
odontológicos reabilitadores propiciam 
a reinserção social do dependente 
químico, uma vez que, além do 
tratamento clínico, a instalação 

de próteses dentárias ajuda a 
resgatar a dignidade e autoestima 
de cada paciente ali atendido.

“O grau de confiança e 
cumplicidade dos pacientes com  
os profissionais da equipe de saúde 
bucal é tamanho que cirurgiões- 
-dentistas e profissionais técnicos 
ou auxiliares podem contar com 
a transparência de cada paciente, 
que se preocupa em informar 
sobre o uso de drogas antes de ser 
iniciado o procedimento”, comenta 
Sandra Marques.

Acompanhamento
Devido às alterações 

provenientes do uso de drogas e 
por haver recaídas, os cirurgiões- 
-dentistas sugerem aos pacientes 
que aderem ao tratamento 
ambulatorial a fidelidade no 
acompanhamento semanal, com 
retorno trimestral.

Como programa preventivo-
-educativo, embasado nos 
conceitos de valorização da  
saúde bucal para indivíduos  
em processo de recuperação  
de dependência química,  
o Cratod realiza oficinas de 
educação e saúde para os 
pacientes, informando sobre  
as consequências do abuso  
e as doenças a ele relacionadas 
e sua manifestação bucal, bem 
como orientações de higiene – 
com aulas de escovação e uso  
de fio dental.

TRATAMENTO 
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ERGONOMIA

O policiamento constante do comportamento durante 
o trabalho, atividades físicas e equipamentos apropriados 
podem conferir maior qualidade à saúde e ao dia a dia 
do cirurgião-dentista

Ei, doutor,
preste atenção na sua

postura!
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AS PATOLOGIAS MAIS COMUNS 
ENTRE OS CIRURGIÕES-DENTISTAS

Síndrome dolorosa 
miofascial

Síndrome do 
túnel do carpo

Síndrome do 
desfiladeiro torácico 

Tenossinovite dos 
extensores dos 

dedos e do carpo

Tenossinovite dos flexores 
dos dedos e do carpo

Tendinite do 
supraespinhoso

Cervicalgia

DOENÇA

Espasmos, tensão 
 muscular e mialgia

Parestesia nas mãos, déficit na 
realização de pinça e apreensão

Parestesia em membro superior

Inflamação, dor e déficit na 
manutenção do punho em posição 
neutra na pinça e preensão da mão

Inflamação, dor na face ventral 
do antebraço e punho

Inflamação e dor na região 
posterior e lateral dos ombros

Dor e perda de 
amplitude do pescoço

SINTOMAS

Desequilíbrio funcional 
entre os músculos durante 
a intervenção no paciente

Movimentos repetitivos de 
flexão e extensão com o punho

Compressão sobre o ombro, 
flexão lateral do pescoço 

e elevação do braço

Falta de alongamento e 
resistência dos músculos 

extensores, segurar objetos 
por longo tempo, movimentos 

repetitivos de extensão 
dos dedos, como digitar 

e operar mouse

Movimentos repetitivos de 
flexão dos dedos e da mão

Projeção para frente 
e suspensão dos ombros, 

déficit muscular

Postura inadequada do pescoço 
e compressão de nervos e vasos

CAUSAS

ERGONOMIA

A repetição de um mesmo 
movimento e de uma pos-
tura inadequada por tempo 

prolongado costuma ser o ingrediente 
básico para problemas de saúde ocu-
pacional. Quem conhece bem essa 
receita são os cirurgiões-dentistas. 
Vários estudos mostram que a ativi-
dade do cirurgião-dentista está entre 
as profissões com maior propensão 
a desenvolver doenças relacionadas 
à postura, como as Lesões por Esfor-
ços Repetitivos (LER) ou Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT). Um desses estu-
dos, da Faculdade de Odontologia de 
Araçatuba, da Universidade Estadual 
Paulista, em Araçatuba, no interior de 
São Paulo, constatou que, pelo menos, 
65,7% dos 80 pesquisados relataram 
experiências de dores osteomusculares 
durante os atendimentos clínicos e as 
longas jornadas de trabalho.
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TRÊS PERGUNTAS 
AO ESPECIALISTA

CROSP: Quais são as 
recomendações para mitigar a 
elevada prevalência de sintomas 
musculoesqueléticos? 
O correto posicionamento  
dos pacientes e dos cirurgiões- 
-dentistas é uma recomendação 
de fundamental importância, 
mas muitas vezes ignorada pelo 
profissional em sua rotina. O fato 
de ter uma postura correta evita 
compressões nervosas que  
vão afetar diretamente as mãos.

CROSP: Como amenizar os 
problemas que acarretam 
na rotina de trabalho dos 
cirurgiões-dentistas?
Vale ter em conta que na 
instalação dos consultórios,  
a consultoria de arquitetos  

e terapeutas ocupacionais,  
que pode parecer um exagero,  
também ajudará. 

CROSP: Quais os cuidados  
com as mãos que o  
cirurgião-dentista precisa ter? 
Além do posicionamento correto, 
deve-se alongar tanto os membros 
superiores como a coluna.  
Ficar em determinada posição 
por períodos prolongados 
ocasionará um mau 
funcionamento da musculatura 
gerando dor. Na ocorrência de 
quadro de dores ou formigamento,       
deve-se procurar um especialista 
para possíveis diagnósticos  
e orientações, como o uso  
de órteses noturnas até  
a indicação de cirurgias.

Veja o que diz o médico do Grupo de Cirurgia da Mão e Microcirurgia 
Reconstrutiva do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(USP), o ortopedista Luiz Koiti Kimura.

Doenças ocupacionais que aco-
metem a coluna e, principalmente, 
os membros superiores acabam limi-
tando a atividade do cirurgião-den-
tista, sendo a causa de afastamentos 
temporários ou até definitivos das 
atividades da profissão. Por isso, bus-
car constantemente técnicas e equi-
pamentos ergonômicos para mitigar 
os riscos é tão importante. A ativi-
dade física com acompanhamento é 
sem dúvida uma recomendação de 
diversos especialistas, mas soluções 
em equipamentos ergonômicos es-
tão se tornando cada vez mais pre-
sentes, como a cadeira em sela, que 
vem ganhando espaço nos consultó-
rios odontológicos. 

Segundo alguns especialistas, o 
formato da cadeira em sela de cavalo 
favorece, assim como na montaria, 
uma melhor percepção do corpo e das 
tensões musculares, levando a maior 
consciência dos movimentos. Os que 
defendem o seu uso afirmam ainda 
que um ângulo de 135 graus entre as 
costas e as coxas, superior aos 90 graus 
existentes numa cadeira tradicional, é 
o mais recomendável para evitar pro-
blemas nas costas, uma das maiores 
reclamações dos cirurgiões-dentistas.

Mas a cadeira em si não resolve os 
problemas. A prática de exercícios re-
gulares que favoreçam o fortalecimen-
to da região abdominal, como o pila-
tes, ajuda no processo de prevenção. 
O pilates é um método que corrige os 
desequilíbrios estruturais, trabalhando 
o centro do corpo, a musculatura ab-
dominal, além de melhorar a elastici-
dade e articulação do músculo. 

Estabelecer algumas regras de 
processo de atendimento também 
vão ajudar na prevenção de doenças 
e manutenção da saúde. Determinar 
pausas durante o trabalho é essen-
cial. Faça alongamentos nas mãos e 
pescoço, divida em pelo menos duas 
sessões os tratamentos que exigem 
várias horas de trabalho. Sempre 
que puder, reveja e adapte seus mé-
todos e procedimentos. Sua coluna e 
mãos vão agradecer. 
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SEGURANÇA

N a rotina dos cirurgiões-den-
tistas, especialmente para os 
que atuam em consultórios, 

a Polícia Militar explica que local de 
trabalho é onde a vítima tem melhores 
condições de se precaver contra um 
crime. As instalações, os funcionários, 
os novos pacientes e as movimenta-
ções externas são alguns dos pontos 
que merecem cuidados especiais.

Quando o assunto é dinheiro, re-
comenda-se pagar contas pela Internet 
para evitar deslocamentos. Se for pre-
ciso sair, o ideal é fazê-lo fora da roti-
na. Se o profissional for surpreendido, 
ter em mente que a vida vale mais do 
que qualquer patrimônio é a dica mais 
importante. Em uma situação dessas, a 
polícia enfatiza a necessidade de man-
ter a calma, fazer movimentos lentos e 
não encarar o criminoso.

Todo cuidado é pouco. Em 2015 o 
CROSP mostrou em pesquisa que um 
em cada quatro cirurgiões-dentistas do 
estado de São Paulo já foi furtado ou 
roubado em período de até cinco anos 
retroativo à apuração. Dos cerca de mil 
profissionais ouvidos, 19,2% foram víti-
mas de furto. Outros 8,7% foram rouba-
dos. A pesquisa revelou ainda que 13,1% 
sofreram assédio e 6,8%, agressão.

Acompanhe algumas dicas valio-
sas para preservar a sua segurança e 
seu patrimônio. Estudos demonstram 
que não existe segurança absoluta, mas 
que a prevenção representa 90% dela. Fo
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Dificultar a ação de criminosos com procedimentos simples 
pode evitar aborrecimentos e consequências muito 
desagradáveis, como violência, perda de recursos e sequelas

Consultório
seguro
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Mantenha, se possível, a porta 
do consultório aberta durante 
o atendimento. Se quiser 
privacidade, coloque um biombo 
à frente da porta para dificultar 
a visualização do interior do 
consultório, sem, entretanto, 
impedir entrada e saída

3.

8.

6.

12. 13. 14.

15.

5.

2.

Ilumine as áreas externas
1.

Instale olho mágico 
nas portas 4.

Coloque grades 
de proteção em 
todos os acessos

Posicione uma porta 
de segurança antes 
da entrada principal

Evite que as 
pessoas de 
fora possam ter 
ampla visão do 
ambiente interno

Verifique a proximidade 
de edificações vizinhas, 
telhados ou lajes que 
possam facilitar a 
transposição de um 
local para o outro

9.
Não contrate 
segurança 
clandestino

11.
Acompanhe a prestação do serviço por 
todo o tempo, não permitindo que o 
profissional fique sozinho em qualquer 
dependência da clínica ou se desloque 
desacompanhado entre os cômodos

17.
Não confie na aparência! 
O modelo de marginal trajando 
chinelo e bermuda está 
ultrapassado. Há relatos 
de infratores vestidos com 
terno e gravata. A participação 
de mulheres em assaltos 
também cresceu

Oriente a portaria (em 
caso de edifícios) para que 
não autorize a subida de 
nenhuma pessoa sem aviso

Retire entregas 
de produtos 
na portaria

Salas de acesso 
restrito devem 
permanecer 
com as portas 
fechadas

16.
Sinalize os cômodos de 
uso geral (como banheiros, 
salas de espera ou 
consultórios), a fim de que o 
paciente não tenha dúvidas 
do local para onde deve se 
encaminhar ou não adentre 
locais de acesso restrito

BANHEIRO

mais seguro
Para deixar seu ambiente de trabalho

7.
Se o muro for baixo, 
aumente-o ou coloque 
cerca elétrica

10.
Certifique-se de que eventuais equipes 
de manutenção estejam devidamente 
uniformizadas e usando crachá da empresa 
contratada para o serviço. Em caso de 
dúvida, entre em contato com a operadora 
antes de autorizar a entrada do “funcionário”

Crie uma rede de segurança com porteiros 
eletrônicos, alarmes, botão de pânico, 
câmeras de vídeo, sistema de monitoramento 
remoto e sensores de presença. Espalhe o 
botão de pânico discretamente em diversos 
lugares do consultório. Em caso de perigo, 
acione-o, alertando vizinhos por meio de uma 
lâmpada de perigo ou um alarme discreto
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SEGURANÇA

Peça discrição para que não 
comentem sobre vida pessoal, 
movimentação de clientes 
e valores a terceiros

Se perder alguma 
chave, troque o 
segredo da fechadura

Alerta na

do ambiente de trabalho
chegada e na saída

1.

2.

4.
5.

6.

Se você chega de carro 
ao consultório, olhe 
para todos os lados 
antes de descer do 
veículo ou abrir o portão Se perceber algo 

suspeito, chame 
a Polícia Militar 
discando 190

Evite deixar todas as chaves 
do consultório com funcionários. 
Eles podem ser forçados a 
permitir a entrada de ladrões

Não deixe chaves 
sob o batente da 
porta, dentro de 
vasos ou embaixo 
do capacho

3.
Tenha sempre 
a chave na mão 
para abrir a porta

Atenção aos

funcionários

1.
Confira referências 
profissionais. Peça toda 
a documentação, 
incluindo comprovante 
de residência

Instale um armário protegido 
para que todos possam guardar 
pertences de valor

Entre em contato com 
empregadores anteriores 
para checar informações

2.

5.

Os cuidados com os 
funcionários no consultório 
devem se estender para 
os funcionários em sua 
casa, pois uma pessoa 
desconhecida ou sem 
referência em sua casa 
pode ser a causadora 
(informante) do roubo 
em seu consultório

3.

4.
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podem trazer dissabores
Pacientes novos

1.

Antes de abrir a porta a qualquer 
pessoa, identifique-a. É importante 
visualizar quem está ao lado de fora 
e não só ouvir a voz pelo interfone, 
conferindo se está acompanhado 
ou não. Na dúvida, não abra

7.

Para o agendamento de um novo paciente por 
telefone, recomenda-se anotar o nome inteiro, idade, 
telefone e número do RG. Confira os dados ligando 
para o número indicado e procure falar com uma 
pessoa que conheça o paciente, como é feito no caso 
de cadastro para crédito em lojas

3.
Salvo em casos que não haja 
outro profissional para realizar o 
atendimento, recuse urgências 
de pacientes novos e indique uma 
alternativa no serviço público

2.
Se o novo paciente quiser 
agendar uma consulta 
pessoalmente, não atenda 
no mesmo dia. Anote os dados 
e faça a mesma checagem

4.
Não marque o primeiro ou 
último atendimento do dia 
para um paciente novo, em 
que poucas pessoas estejam 
no consultório ou clínica

5.
Na primeira consulta 
solicite o RG ou CNH do 
paciente para o cadastro, 
antes de entregar a ficha 
de anamnese para que 
ele faça o preenchimento

Caso seja
surpreendido

1.
Mantenha 
a calma

2.
Não tente fugir ou 
reagir: é muito comum 
outras pessoas estarem 
dando cobertura

3.
Responda somente sobre o 
que lhe for perguntado ou para 
avisar sobre qualquer gesto 
ou movimento a ser realizado

5.
Não olhe diretamente 
para o infrator: 
isso é visto como 
uma ameaça

6.
Procure memorizar todos os 
detalhes possíveis: fisionomia, 
modo e frases usadas, roupas, 
gírias, veículos utilizados etc.

Entregue ao 
criminoso o que 
ele exigir sem 
discutir. Assim, 
o tempo do roubo 
será menor

4.

7.
Assim que 
os bandidos 
deixarem o 
local, avise a 
polícia o mais 
rápido possível

8.
Se você chegar e perceber 
sinais de arrombamento, 
não entre e evite que o 
ponto violado seja tocado 
ou removido. Chame a 
polícia e, depois, faça o 
registro da ocorrência na 
delegacia mais próxima

Lembre-
se: sua 
segurança 
depende 
muito de sua 
atitude!

9.

Evite que o 
paciente ou 
acompanhantes 
fiquem sozinhos 
na sala de espera 
ou recepção

6.
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DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de leucemia pela boca, muitas vezes, não é uma tarefa sim-
ples. Fábio Alves, diretor do departamento de estomatologia do AC 
Camargo Cancer Center e membro da Câmara Técnica de Estomato-

logia do CROSP, tem vasta experiência no assunto e lembra de dois casos que 
exemplificam esse tema. 

“Havia sangramento gengival na boca da criança e, ao mesmo tempo, observei 
manchas arroxeadas nas pernas (como hematomas). Imediatamente chamei a equi-

Hiperplasia ou sangramento na gengiva podem ser 
os primeiros alertas para o cirurgião-dentista de que 
o paciente pode vir a apresentar um quadro de câncer

alterações bucais
Leucemia
pode ser diagnosticada por
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Dentre os casos De 
leucemia, a mieloiDe 
aguDa é a que mais 
Deve preocupar o 
cirurgião-Dentista. 
entre suas principais 
manifestações, 
estão hiperplasia 
e sangramento na 
gengiva, petéquias 
e equimoses

pe de hematologia do hospital onde 
trabalho, que internou o paciente e 
confirmou o diagnóstico de leucemia 
mieloide aguda”, lembra. Em outro 
caso, o profissional foi consultado 
por uma colega odontopediatra sobre 
uma criança com hiperplasia gengi-
val, que se confirmou como leucemia.

Dentre os casos de leucemia, a 
mieloide aguda é a que mais deve 
preocupar o cirurgião-dentista. En-
tre suas principais manifestações, 
estão hiperplasia e sangramento na 
gengiva, petéquias e equimoses. As 
manifestações sistêmicas mais co-
muns são: fadiga, febre baixa cons-
tante e anemia.

Cerca de 25% das crianças com 
leucemia podem ter algum desses 
sinais. Ao cirurgião-dentista cabe 
estar sempre atento e avaliar cuida-
dosamente todas as regiões da boca, 
principalmente na primeira consulta.

O cirurgião-dentista tem fun-
ções importantes em todas as etapas 
do tratamento oncológico e, princi-
palmente, em crianças que irão pas-
sar por quimioterapia ou transplante 
de células-tronco hematopoiéticas. 
Sendo assim, junto à equipe de en-
fermagem, ele deve promover o con-
trole e a manutenção dos hábitos de higiene bucal do paciente.

Outro ponto importante do trabalho em equipe é a prevenção e o controle dos 
efeitos colaterais que possam surgir durante o tratamento, como a atrofia epitelial, 
o que deixa a mucosa bucal eritematosa e brilhante. Seu eventual rompimento 
provoca úlceras dolorosas, que podem interromper a quimioterapia ou atuar 
como porta de entrada para infecções.

O cirurgião-dentista também diagnostica e trata possíveis infecções como 
candidose e herpes. Após o tratamento, alguns pacientes podem apresentar se-
quelas como hipodontia, microdentes, alterações maxilares, dentre outras. A rea-
bilitação estética e funcional é parte fundamental do processo. 

Mesmo para quem possui anos de experiência no assunto, diagnosticar cân-
cer em crianças e adolescentes (e informar aos pais) é uma tarefa árdua. É pre-
ciso ter cautela, ser profissional e inspirar confiança. Para a família, é uma longa 
jornada em que dedicação e carinho serão muito importantes. “Lembro-me de 
um caso em que a criança veio acompanhada dos avós, pois os pais estavam se 
separando. Depois de algum tempo, percebi que  a família toda estava novamente 
reunida. O amor dos pais foi muito importante no tratamento e recuperação da 
paciente”, lembra Alves. 

Na Faculdade de Odontologia, o tema leucemia com manifestação bucal é abor-
dado em duas disciplinas: patologia bucal e estomatologia. “O que enfatizamos em 
sala de aula é a importância de um bom exame clínico. Se houver algo diferente, é 
preciso encaminhar ou solicitar o auxílio de um especialista”, diz Alves. 
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O fato de profissionais de 
Odontologia estarem em 
contato, diariamente, com 

acrilatos e metacrilatos, mercúrio e 
látex, entre outras substâncias, pode 
gerar doenças. Além da exposição 
aos materiais, a predisposição ge-
nética do indivíduo também é um 
fator a ser considerado.

Atopia é o termo utilizado para o 
indivíduo que tem tendência genética 
para desenvolver doenças alérgicas. 
Quando as pessoas atópicas são ex-
postas a alérgenos, elas podem desen-
volver uma reação imune que leva à 
inflamação (vermelhidão e inchaço).

Uma substância que é um alér-
geno para uma pessoa pode não ser 
para outra – cada um reage de forma 
diferente. A probabilidade, ou risco, 
de desenvolver alergias é aumentada 
se outros familiares sofrem do mes-
mo mal ou têm asma. Isso pode cau-
sar sintomas no nariz (rinite alérgica), 
olhos (conjuntivite), pele (eczema), 
urticária (coceira) e pulmões (asma).

Profissionais de Odontologia que nunca tiveram alergias podem experimen-
tar, repentinamente, uma reação a qualquer medicamento, produto ou material. 

Contato Com o látex
Segundo estudo conduzido pelo cirurgião-dentista Anthony Spina, intitula-

do Latex allergy: a review for the dental professional, os cirurgiões-dentistas que 
são atópicos (possuem predisposição genética) estão propensos a desenvolver 
alergia ao látex devido ao contato constante com o material. Isso ocorre em até 

O contato com materiais químicos e a rejeição ao látex, 
por exemplo, figuram ameaças que podem prejudicar 
a rotina dos profissionais de Odontologia

alergias
Alerta para
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5% da população, e pode atingir 17% dos profissionais de saúde.
Na Odontologia, a alergia ao látex aumentou significativamente em meados 

da década de 1980, seguindo a necessidade de proteção contra o HIV e outros 
agentes patogênicos transmitidos pelo sangue.

Manusear produtos de látex não é a única forma de exposição. Muitos acabam 
inalando a proteína da substância, que se dispersa no momento de retirada das 
luvas revestidas com o pó. Múltiplas trocas, devido ao suor das mãos e loções 
para mãos à base de óleo (que causam deterioração das luvas devido a solubili-
zação das proteínas), aumentam o risco de alergia à exposição cutânea, enquanto 
a pele rachada oferece potencial para a exposição ao alergênico que pode cair na 
corrente sanguínea. As luvas de vinil são uma alternativa para esses profissionais.

exposição às resinas
Para manipular resinas acrílicas ou compostas, o profissional precisa lidar 

com duas substâncias que podem causar contaminação química em contato com 
a pele: acrilatos e metacrilatos, também chamados de monômeros (pequenas mo-
léculas). As resinas acrílicas tendem a gerar maior reação alérgica. O monômero 
líquido é manipulado separadamente do pó, e eles são misturados com o objetivo 
de provocar a polimerização.

Para se proteger, o profissional deve sempre usar luvas, máscara e óculos. E cui-
dado: depois do processo realizado, monômeros residuais ainda podem não ter so-
frido polimerização total e acarretar reações alérgicas.

As resinas compostas, que são utilizadas na maioria das restaurações feitas 
em consultório, têm manipulação diferente das resinas acrílicas, pois o metacri-
lato já vem embutido nas bisnagas. Mesmo assim, ainda existe o risco de a poli-
merização do material não ser completa com a luz do fotoativador. Nesse caso, 
monômeros residuais podem lixiviar para fora do material, causando irritações. 
Então, é recomendável o uso de resinas fotopolimerizáveis, por apresentarem 
maior biocompatibilidade quando comparadas às resinas autopolimerizáveis ou 
quimicamente polimerizáveis.

As resinas monometacrilato e dimetacrilato estão presentes em muitos mate-
riais, desde resinas restauradoras até selantes de fissura, sistemas adesivos, bráque-
tes ortodônticos, coroas e próteses de 
metal. Embora a ocorrência de aler-
gias a resinas dentárias seja baixa, a 
maioria dos metacrilatos pode indu-
zir uma reação de hipersensibilidade 
alérgica tipo IV (retardada).

Além disso, os produtos con-
tendo eugenol e os materiais de im-
pressão de poliéster também repre-
sentam um risco alergênico para o 
profissional e o paciente.

Apenas alguns casos de hiper-
sensibilidade ao hipoclorito de sódio 
(NaOCl) são relatados na literatura 
científica em que a hipersensibilidade 
ao alvejante doméstico foi confirma-
da com testes específicos para alérge-
nos conduzidos por médicos.

Em casos raros, pode ocorrer 
uma reação sistêmica perigosa, que 
pode ser fatal, em razão de uma Fo
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queda na pressão arterial, dificulda-
de em respirar, inchaço da garganta, 
língua e nariz.

lidando Com alergias
As alergias suspeitas em Odonto-

logia devem ser confirmadas por um 
teste conduzido por um médico espe-
cialista, devido ao potencial de uma 
reação intensa, com risco de vida ou 
desenvolvimento de um problema 
ocupacional de longo prazo.

Quando um teste para um de-
terminado material dental é consi-
derado positivo, o profissional deve 
tomar as precauções apropriadas 
para eliminar o uso do alérgeno 
ofensivo usando materiais alterna-
tivos, por exemplo, luvas isentas de 
látex ou ligas sem níquel. No caso 
de tratamento, há registros de su-
cesso com o uso da homeopatia.

Com relação ao mercúrio, muito 
usado para restaurações de amálga-
mas, há risco de contaminações. Ape-
sar de não existirem estudos conclusi-
vos sobre os danos do metal líquido, 
trata-se de material de alta toxicidade. 
Há registros de efeitos neurotóxicos 
como alteração de humor, problemas 
neurológicos e de memória, proble-
mas no fígado e nos rins. 
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PERFIL

O doutor Arlindo Marques 
se acostumou a estabelecer 
precedentes praticamente 

desde que nasceu. Filho de imigran-
tes portugueses que desembarcaram 
em São Paulo em plena época desen-
volvimentista da cidade, teve acesso 
a um curso superior – um grande 
privilégio à época. Formou-se em 
1962 na Faculdade de Odontologia 
do Triângulo Mineiro, em Uberaba, 
e, seis meses depois, já estabelecia 
sua prática no bairro de Pinheiros, 
em São Paulo. “A elite atendia na rua 
Pedroso de Morais. Eu desci para o 
Largo da Batata. Ninguém estava ali 
ainda”, diz Marques. 

Sem telefone fixo e sem internet 
para criar uma rede de relaciona-
mento, Marques recebeu seu pri-
meiro cliente com muito profissio-
nalismo, porque sabia que o “boca a 
boca” seria a sua melhor campanha 
de propaganda. O sucesso trouxe ou-
tros interessados. 

Já no começo de carreira, em 
1979, Marques vislumbrou a necessi-
dade da comunidade odontológica de 
se manter atualizada na profissão, ter 
acesso a cursos e palestras e também 

O cirurgião-dentista Arlindo Marques chega aos 81 anos 
atendendo pacientes cultivados com muito carinho, 
fomentando conhecimento para a classe odontológica e 
promovendo o bem-estar de profissionais e suas famílias

profissãoà
amorMais de cinco décadas de
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poder frequentar um lugar que fosse 
um “clube” para os profissionais e suas 
famílias. Em uma visita à redação da 
Gazeta de Pinheiros, conseguiu o 
empréstimo de uma sala para reunir 
15 amigos e discutir a formação da 
Distrital de Pinheiros da Associação 
Paulista dos Cirurgiões-Dentistas. No 
dia da primeira reunião na sede do 
jornal, Marques propôs 30 medidas 
para serem colocadas em prática e 
uma pequena missão para cada pre-
sente: convocar mais três colegas para 
abraçarem a iniciativa. “Conseguimos 
o número mínimo de participantes 
para montar a Distrital em três meses. 
Precisávamos de 60 e conseguimos 
70. Logo tínhamos 300 cirurgiões-
-dentistas”, lembra ele, que assumiu 
a gestão da Distrital de Pinheiros da 
APCD em janeiro de 1980. 

Ao mesmo tempo, Marques se-
guia cultivando sua clientela. Quando 
precisava fundir peças, como uma co-
roa estampada (técnica antiga em que 
uma folha de ouro laminada é coloca-
da dentro de um cilindro, para ser aplicada a qualquer formato de dente da boca), 
visitava um protético com um laboratório na região. Ao chegar lá, ficava fascinado 
com os aparelhos antigos – como um laminador que “fatiava” libras esterlinas – e 
sonhava, um dia, poder pegar aqueles equipamentos para montar um museu. 

O sonho se concretizou em 1986, quando foi nomeado diretor do então 
recém-criado Museu de Odontologia da Associação Distrital de Pinheiros 
da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas e, posteriormente, Museu de 
Odontologia da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, em que esteve à 
frente durante três mandatos.

Arlindo Marques continua atendendo após 54 anos, hoje com consultório na 
mesma região de Pinheiros. A turma da melhor idade que não deseja fazer im-
plantes é a maioria de seus pacientes. “Faço tudo para salvar os dentes do cliente”, 
diz o cirurgião-dentista, que se especializou em endodontia.

Marques segue apaixonado pela profissão, não dá sinais de que vai parar 
e sempre procura se atualizar em cursos promovidos pela USP. “Eu me casei 
com a Odontologia, hoje atendo os netos dos meus primeiros pacientes, não 
posso abandoná-los.” 

Nas horas vagas, dedica-se à família que construiu: a esposa Maria Amélia, 
o filho Eduardo, também cirurgião-dentista especializado em ortodontia, a filha 
Márcia e os netos Henrique, Isabela, Camila e André - esgrimista que competiu 
na Rio-2016. Marques preocupa-se com sua saúde desde os oito anos de idade, 
quando começou a correr, na rua, com os amigos.

“Hoje alterno duas caminhadas e uma corrida pela pista de 400 metros do 
Clube Pinheiros”, diz. Foi também no mesmo clube que aprendeu a jogar tênis, 
depois dos 50 anos, quando parou de jogar futebol, outra paixão. Fez dez aulas 
e partiu para o ataque na quadra, com amigos. “Sempre ganhei porque meu 
preparo físico é invejável”, brinca Marques. 

Marques segue 
apaixonado pela 
profissão, não 
dá sinais de 
que vai parar e 
seMpre procura se 
atualizar eM cursos 
proMovidos pela 
usp. “eu Me casei 
coM a odontologia, 
hoje atendo os netos 
dos Meus priMeiros 
pacientes, não posso 
abandoná-los”

Arlindo Marques exibe com 
orgulho, na porta do consultório, 
seu CRO de número 80
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O Conselho Federal de Odontologia normatizou perícias e auditorias odon-
tológicas por meio da resolução CFO nº 20/2001 e do Código de Ética 
Odontológica, observando ainda as legislações existentes quanto às perí-

cias judiciais, que podem ocorrer em processos cíveis, criminais e trabalhistas.
Em prol da defesa do livre exercício da profissão, bem como do julgamento 

das infrações à lei e à ética, o Conselho Regional, como entidade de fiscalização 
e de aplicação das normas publicadas pelo CFO, regularmente orienta seus ins-
critos a respeito da atuação de peritos e auditores, das limitações e dos deveres 
dos profissionais que exercem essa função.

Com o crescimento do mercado de operadoras de planos odontológicos, in-
termediadoras e congêneres, além das entidades públicas que prestam assistência 
odontológica, e com a mudança da relação entre profissional e paciente, que é regida 
pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, há um evidente crescimento 
de demandas éticas, extrajudiciais e judiciais. Tais demandas tornam necessária a 
atuação de auditores e peritos para esclarecimentos sobre a adequação da conduta 
técnica do cirurgião-dentista mediante as reclamações de seu paciente.

A auditoria e a perícia odontológica caracterizam-se como atos odonto-
lógicos, por exigirem conhecimento técnico, pleno e integrado da profissão. 
O cirurgião-dentista nessas funções encontra-se amparado pelo que é esti-
pulado no Código de Ética Odontológica, com o dever de atuar com isenção, 
imparcialidade e isonomia.

Os estabelecimentos odontológicos públicos ou privados, as operadoras de 
planos odontológicos e cooperativas e demais pessoas jurídicas que prestam 
assistência odontológica têm investido na avaliação técnica dos procedimentos 
praticados por seus prestadores de serviços, uma vez que também possuem res-
ponsabilidade ética, civil e criminal pelo serviço entregue ao paciente.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na maioria dos casos, é 
por responsabilizar solidariamente o cirurgião-dentista, a empresa prestadora 
de serviço e, consequentemente, o auditor que presta serviço para a empresa 

Apesar de os profissionais da área da saúde terem autonomia 
e liberdade para planejar e executar a prestação de serviços 
de suas competências, eles não estão isentos de avaliação, 
por auditoria ou perícia

na avaliação dos atos odontológicos

Auditorias
e perícias
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Compete ao 
Cirurgião-dentista a 
realização de períCia 
odontolegal em 
foro Civil, Criminal, 
trabalhista e em 
sede administrativa. 
isso signifiCa dizer 
que somente um 
Cirurgião-dentista 
pode auditar ou 
periCiar um ato 
odontológiCo

responsável caso seja constatado algum dano reversível ou irreversível à saúde 
do paciente, especialmente se não houver a comprovação de  condutas de pre-
venção de danos ou de reparação.

Os profissionais sujeitos à auditoria ou perícias judiciais devem conhecer as 
particularidades desse ato, para evitar surpresas.

 
Auditores e peritos

A lei federal nº 5081/66 define em seu art. 6º, inciso IV, que compete ao 
cirurgião-dentista a realização de perícia odontolegal em foro civil, criminal, 
trabalhista e em sede administrativa. Isso significa dizer que somente um ci-
rurgião-dentista pode auditar ou periciar um ato odontológico. Em princípio, 
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qualquer cirurgião-dentista pode ser contratado por prestadoras de saúde para 
realizar o trabalho de auditoria.  

O auditor deve realizar suas tarefas de forma isenta, pautado em premissas 
de qualidade previamente padronizadas, analisando cada caso em sua comple-
xidade. É de suma importância saber que o auditor é proibido de receber remu-
neração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados a glo-
sas. Igualmente, o Código de Ética determina que é vedado ao profissional atuar 
como auditor na mesma entidade em que já atua como prestador de serviços, 
uma vez que tal conduta pode gerar uma série de prejuízos éticos, corroboran-
do para o aliciamento de pacientes e concorrência desleal.

Os peritos são aqueles profissionais concursados ou nomeados por juízes 
para atuar em processo judicial para apresentar parecer técnico sobre pontos 
controvertidos previamente definidos. Em processos éticos, também há a figura 
do perito, nomeado pelo Conselho Regional. 

Não se trata, contudo, de uma tarefa simples, e os impactos dos laudos e 
pareceres têm grande impacto na vida de pacientes e profissionais. Por isso, a 
atividade requer treinamento, organização, conhecimento das leis pertinentes 
e normativas éticas.

 
QuAndo umA AuditoriA é AcionAdA? 

As avaliações em sede administrativa, no âmbito público ou privado, são 
demandadas sempre que haja a necessidade de estimar o tratamento odonto-
lógico. No caso dos convênios odontológicos, por exemplo, as auditorias são o 
instrumento administrativo que permite à prestadora decidir se determinado 
procedimento será aceito ou não, principalmente quanto à sua regularidade téc-
nica, avaliação que deve ser respaldada em princípios éticos e na ciência. 

Consequentemente, é o parecer técnico do auditor que orientará se o pro-
cedimento será pago, e mais importante do que isso, a opinião do auditor obri-
gará a entidade a decidir se o tratamento odontológico deverá ser refeito pelo 
profissional que executou o ato ou por outro prestador, a fim de que a saúde do 
paciente seja sempre o bem maior a ser protegido.

É de suma 
importânCia saber 
que o auditor É 
proibido de reCeber 
remuneração, 
gratifiCação ou 
qualquer outro 
benefíCio por 
valores vinCulados 
a glosas
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O cirurgião-dentista, na função de auditor, encontrando impropriedades ou 
irregularidades na execução do serviço no paciente, deve comunicar o fato por 
escrito ao cirurgião-dentista assistente, solicitando os esclarecimentos necessá-
rios para fundamentar suas recomendações.

Não compete ao auditor a aplicação de quaisquer medidas punitivas ao cirur-
gião-dentista assistente ou à instituição de saúde, cabendo-lhe somente recomen-
dar as medidas corretivas em seu relatório, para o fiel cumprimento da prestação 
da assistência odontológica.

As diferençAs
A perícia odontológica tem a mesma tarefa de avaliar os serviços odontoló-

gicos, mas não para fins administrativos. Esta faz parte dos processos judiciais 
no contexto dos ritos de produção de prova técnica, prevista no código de pro-
cesso civil e penal. Normalmente, as conclusões expostas pelo perito auxiliam 
o juiz a decidir sobre os pontos controversos de um debate jurídico. Um perito, 
assim como um auditor, também realizará sua avaliação com base nas regras 
éticas de zelo pela saúde do ser humano e no dever de produção dos docu-
mentos odontológicos que formam o prontuário, analisando o caso a partir dos 
protocolos científicos, avanços tecnológicos e da literatura vigente.

o Que os peritos buscAm?
A perícia tem o objetivo de avaliar o caso odontológico que deu origem à ação ju-

dicial ou ao pedido indenizatório, fornecendo laudo-técnico detalhado, com a verifi-
cação de exames clínicos, radiográficos, fotografias, modelos de arcos dentais, exames 
complementares e outros, que auxiliarão na descrição do laudo-técnico, com absoluta 
imparcialidade, indicando sempre a fonte de informação que o amparou. 

É por meio do prontuário do 
paciente e de exames realizados an-
tes, durante e ao final do tratamento 
odontológico que o perito emite sua 
opinião, considerando os preceitos éti-
cos e os protocolos técnicos previstos 
na literatura odontológica. A avaliação 
não diz respeito tão somente a erro ou 
falha técnica, mas considera eventual 
culpa do profissional (análise de im-
perícia, imprudência ou negligência) 
e do paciente, para estabelecer um 
nexo causal entre o dano alegado e a 
conduta efetivamente praticada pelo 
cirurgião-dentista processado. 

Perícia criminal
O cirurgião-dentista que traba-

lha na perícia criminal junto à polí-
cia científica e civil é o odontolegis-
ta, profissional da área forense, tal 
qual os médicos legistas e os peritos 
criminais. Embora previsto na lei 
federal 12.030/09, no estado de São 
Paulo, diferentemente de outros, 
não há a carreira de odontolegista 
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nos quadros da polícia científica, o que provoca uma grande lacuna nos exames 
de traumas, maus tratos e em casos de identificação humana.

Perícia nos processos cíveis
Nos processos cíveis, o perito pode ser todo e qualquer cirurgião-dentista da 

confiança do juiz, clínico geral ou especialista em alguma área da Odontologia, 
porém deve conhecer profundamente os trâmites processuais envolvidos. Aque-
le que receber a nomeação deve fazer sua análise e materializar os resultados e 
conclusões em um documento que recebe o nome de laudo pericial estruturado.

odontologiA legAl
A odontologia legal é a especialidade que tem como área de competência, en-

tre outras, a confecção de laudos, pareceres e relatórios técnicos. É, certamente, a 
área que concede ao cirurgião-dentista amplo conhecimento ético e jurídico para 
exercer essa tarefa, uma vez que não basta apenas o conhecimento das técnicas 
odontológicas. A análise da prestação de serviço é mais ampla do que a simples 
constatação do erro ou do bom resultado de um tratamento. Envolve abordagem 
cuidadosa da informação passada para o paciente, assim como da publicidade, e 
visa preservar a dignidade do paciente. 

REGRAS GERAIS
• O cirurgião-dentista, na 

função de auditor ou perito, 
se obriga a manter o sigilo 
profissional, devendo, sempre 
que necessário, comunicar, 
por meio de relatório, a quem 
de direito e por escrito suas 
observações, conclusões  
e recomendações, sendo-lhe 
vedado realizar anotações  
no prontuário do paciente. 

• É vedado ao cirurgião-
dentista, na função de 
auditor ou perito, divulgar 
suas observações, conclusões 
ou recomendações, exceto 
por justa causa, conforme 
previsto no Código de Ética 
Odontológica, ou dever legal. 

• O cirurgião-dentista, na 
função de auditor ou perito, 
não pode, em seu relatório, 
exagerar ou omitir fatos 
decorrentes do exercício  
de suas funções. 

• Poderá o cirurgião-dentista 
na função de auditor solicitar 
por escrito, ao cirurgião-
dentista assistente, os 

esclarecimentos necessários  
ao exercício de suas atividades. 

• O cirurgião-dentista, na função 
de auditor ou perito, tem o 
direito de acessar, in loco, toda 
a documentação necessária, 
sendo-lhe vedada a retirada dos 
prontuários ou cópias da instituição, 
podendo, se necessário, examinar 
o paciente, desde que devidamente 
autorizado pelo mesmo ou por seu 
representante legal. 

• Havendo identificação de indícios 
de irregularidades no atendimento 
do paciente, cuja comprovação 
necessite de análise do prontuário 
odontológico, é permitida a retirada 
de cópias exclusivamente para fins 
de instrução da perícia ou auditoria. 

• O cirurgião-dentista, na função 
de auditor ou perito, só poderá 
acompanhar procedimentos  
no paciente com autorização  
do mesmo, do seu representante 
legal ou do seu cirurgião-dentista 
assistente. 

• É vedado ao cirurgião-dentista,  
na função de auditor ou  

perito, transferir sua 
responsabilidade a outros 
profissionais, mesmo  
que sejam integrantes  
de sua equipe. 

• É vedado ao auditor ou perito 
fazer, perante o usuário, 
comentários ou observações 
sobre os serviços executados, 
ou indicar a este outro 
profissional para realizar  
o tratamento. 

• As observações em casos  
de restrições a determinados 
procedimentos serão feitas 
pelo contato do auditor ou 
perito com o cirurgião-dentista 
assistente, pessoalmente ou 
por correspondência assinada  
e em envelope lacrado,  
de forma codificada, para que  
seja preservado o sigilo. 

• Cabe ao auditor ou perito 
glosar serviços propostos 
ou executados quando não 
atenderem às restrições 
observadas ou estabelecidas 
como norma pela empresa, 
devidamente justificados.
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SAÚDE

U ma noite mal dormida pode atrapalhar o dia de uma pessoa. Proble-
mas recorrentes de sono podem transformar a vida em pesadelo. Em 
casos assim, é comum que distúrbios respiratórios, como a apneia obs-

trutiva do sono, estejam na raiz do problema. Identificar a causa é fundamental, e 
ao cirurgião-dentista cabe um papel importante nessa tarefa. 

Apesar de o diagnóstico ser médico, uma boa anamnese e o exame clínico irão 
apresentar suspeitas ou constatações de problemas relacionados aos transtornos do 
sono, tais como respiração bucal, más oclusões, deformidades esqueletais, proble-
mas no padrão de crescimento, anatomia da língua, entre outros aspectos. 

Complicações cardiovasculares, alterações metabólicas e risco 
de acidentes decorrentes do distúrbio do sono podem transformar 
a vida de uma pessoa em um verdadeiro pesadelo

A Odontologia no controle da

apneia
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SAÚDE
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Por não existir oficialmente a 
especialidade de Odontologia do 
So       no, o Brasil segue outros países 
nesse campo: alterações impostas às 
articulações temporomandibulares 
(ATM) e aos músculos da masti-
gação pela maioria dos aparelhos 
intraorais ficam a cargo do especia-
lista em Disfunção Temporomandi-
bular e Dor Orofacial. 

Outras especialidades também 
estão habilitadas às intervenções, 
como a Ortopedia Funcional dos 
Maxilares, a Ortodontia e a Cirurgia 
Bucomaxilofacial. No entanto, é pre-
ciso que o profissional tenha passado 
por cursos específicos para estar apto 
a receber o paciente com distúrbios 
do sono e tratar dele.

A apneia do sono pode levar 
o indivíduo a risco de morte, seja 
por complicações cardiovasculares, 
alterações metabólicas ou pela ex-
cessiva sonolência diurna, que pode 
causar acidentes de trabalho ou aci-
dentes resultantes do uso de veícu-
los automotivos. 

Estudos já comprovaram que a 
mortalidade entre portadores da sín-
drome é mais alta entre aqueles que não receberam tratamento adequado. Uma das ca-
racterísticas da apneia são os roncos extremamente altos, após uma pausa na respiração. 
Na maioria das vezes, a pessoa não percebe que acordou e volta a dormir até a próxima 
interrupção do sono.

Estão relacionadas às causas da apneia: o excesso de peso no abdômen e pescoço, 
a retrognatia (queixo para trás), a micrognatia (queixo pequeno) e fatores genéticos, 
entre outros. Os homens são mais afetados que as mulheres, pelo menos até a meno-
pausa, já que os hormônios femininos as protegem.

Em casos já instalados de quadros de ronco primário e apneia do sono, o cirurgião-
-dentista pode intervir recomendando a utilização de aparelhos orais ou até mesmo 
procedendo a correções por meio de cirurgia bucomaxilofacial, desde que observados e 
respeitados os limites da área de atuação. 

Em crianças, as correções precoces de deformidades dentoesqueletais, em con-
junto com o trabalho do otorrinolaringologista, do alergologista e do fonoaudió-
logo podem prevenir problemas que levariam ao desenvolvimento de quadros de 
apneia. Vale ressaltar que, em qualquer situação, a abordagem multidisciplinar é 
primordial. Por isso, é importante que o cirurgião-dentista esteja familiarizado com 
o trabalho em equipe.

TraTamenTos
Novos métodos de tratamento estão sendo estudados, como uma espécie de marca-

passo para a musculatura da língua. No entanto, enquanto eles ainda não são uma reali-
dade, quadros leves a moderados podem ser beneficiados com a utilização de aparelhos 
orais, que devem ser rigorosamente titulados e controlados pelo cirurgião-dentista. 

A ApneiA do sono 
pode levAr o indivíduo 
A risco de morte, 
sejA por complicAções 
cArdiovAsculAres, 
AlterAções 
metAbólicAs 
ou pelA excessivA 
sonolênciA 
diurnA, que pode 
cAusAr Acidentes 
de trAbAlho ou 
Acidentes resultAntes 
do uso de veículos 
Automotivos
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Nos casos considerados de moderados a graves, o indicado ainda é a utili-
zação de aparelhos de pressão aérea positiva, chamados de CPAP. Cirurgias or-
tognáticas específicas para apneia também podem estar indicadas em quadros 
graves. O tratamento somente é considerado um sucesso absoluto quando há 
redução do índice de apneia e hipopneia obstrutiva do sono (IAH) para menos 
de cinco eventos por hora; parcial 
quando se reduz a menos de 50% 
em relação ao número inicial, mas 
ainda com uma quantidade de ocor-
rências maior do que cinco; insuces-
so quando a diminuição é menor do 
que 50% em relação ao basal, com 
mais de cinco eventos de apneia por 
hora. O índice de sucesso costuma 
ficar entre 60% e 80% dos casos tratados com aparelhos orais. Esse índice cresce 
nos casos de cirurgia ortognática. 

Estar consciente do risco de morte que a apneia do sono traz ao paciente é 
ponto inquestionável para o cirurgião-dentista que se propõe a lidar com esse 
quadro. Sempre que possível, o profissional da área de Odontologia também deve 
alertar seus pacientes para os perigos da utilização de aparelhos pré-fabricados, 
comprados por eles próprios. Via de regra, essas máquinas alteram a posição da 
mandíbula, podendo agravar quadros de disfunção das ATMs. 

Aos cirurgiões-dentistas interessados em atuar em Odontologia do Sono, 
a Câmara Técnica de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial ressalta 
a condição sine qua non de se prepararem por meio de cursos sérios, com 
conteúdo abrangente. 

estAr consciente do risco de morte que 
A ApneiA do sono trAz Ao pAciente é ponto 
inquestionável pArA o cirurgião-dentistA 
que se propõe A lidAr com esse quAdro
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DIRETRIZ

D iante dos problemas identificados no mercado e a partir de condutas 
irregulares de profissionais e instituições na cadeia produtiva e de uso 
de órteses, próteses e materiais especiais (OPME), a ANS criou, em 

conjunto com a Anvisa, um Grupo de Trabalho Externo (GTE-OPME ANS/
Anvisa) para discutir o assunto e buscar caminhos de regulamentação. 

O CROSP participou ativamente das discussões, indicando membros de sua 
Câmara Técnica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais e de sua Co-
missão de Ética, que apresentaram sugestões para o uso de OPME pautadas em 
boas práticas, trabalho homologado pelo GTE da ANS/Anvisa, que reconheceu 
a importância da contribuição no âmbito da Odontologia. 

Manual com orientação para uso das Órteses, Próteses 
e Materiais Especiais na área de cirurgia e traumatologia 
bucomaxilofaciais está disponível para auxiliar cirurgiões- 
-dentistas e operadoras de plano de saúde

Boas Práticas
de OPME em CTBMF
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As “Orientações para uso de 
OPME” têm o objetivo de favorecer 
a transparência nos procedimentos 
de indicação e autorização de OPME 
no setor suplementar de saúde, à me-
dida que sintetiza informações úteis 
para seu uso racional. São apresen-
tados protocolos indicativos de uso 
de OPME de acordo com os proce-
dimentos que serão realizados e as 
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condições clínicas e de saúde bucal do paciente. 
De acordo com o documento publicado pela ANS, houve o reconhecimento 

de que condutas de profissionais de saúde e de outros agentes implicados nes-
se processo geram externalidades negativas para todo o sistema de saúde. Para 
compreender melhor e combater essas práticas, o GTE realizou quatro reuniões 
plenárias e criou seis subgrupos para discussão de temas específicos. Foi realizada 
ainda uma pesquisa que mostrou grande disparidade entre os preços praticados. 

“(...) a assimetria de informações entre os atores do setor beneficia aqueles 
que dominam o conhecimento específico sobre o produto (especialista, for-
necedor específico, instrumentador, administrador, etc.). Além da possibi-
lidade de escolha do produto pelo especialista, há outras características do 
setor que podem gerar incentivo financeiro para indicação de determinada 
marca e/ou distribuidor. Desse modo, o especialista não pode ser consi-
derado o único responsável pelos problemas na cadeia de suprimento e 
pelas práticas não convencionais para obtenção de vantagens, no mercado 
de dispositivos médicos implantáveis. Na precificação dos dispositivos, o 
distribuidor pode prever recursos adicionais relacionados a: transporte, lo-
gística de estocagem, disponibilização de acessórios/equipamentos comple-
mentares. Há, ainda, distribuidores exclusivos, por região, o que pode con-
tribuir para uma variação de preço para o mesmo produto, por exemplo.”

A ANS reconhece ainda que há práticas anticoncorrenciais e atitudes antiéticas 
e ilegais, coexistindo, assim, margens agregadas na cadeia que podem decorrer de 
características inerentes ao setor e também de atitudes e práticas irregulares. 

As discussões travadas para compreensão do uso das OPME conduziram ao 
entendimento de que se faz necessário primar pela promoção da transparência 
sobre os modelos e práticas comerciais adotadas no país, passando pela identi-
ficação e pelo reconhecimento dos serviços legítimos e necessários à segurança 
e à eficácia dos procedimentos com pacientes, assim como o acompanhamento 
da inovação tecnológica dos produtos. Além disso, evidenciou-se a necessidade 
de identificação e minimização das chances de abusos de preços e de práticas 
antiéticas e ilegais, já que o preço 
relevante, na maioria das vezes, não 
é apenas o preço do fabricante, mas 
de toda cadeia até o hospital, e do 
hospital para o pagador final. 

A ausência de padronização de 
denominações/nomenclaturas e a 
ausência de bancos de preços pú-
blicos confiáveis também é um fator 
que foi considerado como negativo 
à situação vigente no país. 

O GTE teve como finalidade 
propor medidas para a reestrutura-
ção e ampliação da transparência do 
processo de produção, importação, 
aquisição, distribuição, utilização, 
tributação, avaliação e incorpora-
ção tecnológica, regulação de pre-
ços e aprimoramento da regulação 
clínica e de acesso dos dispositivos 
médicos em território nacional. 

Definição Do termo
O fato de que o termo órteses, 

próteses e materiais especiais (OPME) 
contempla uma categoria ampla de 
produtos médicos, odontológicos e 
fisioterápicos – utilizados no diagnós-
tico, tratamento, na reabilitação ou 
monitoração de pacientes - é consi-
derado um complicador para a defi-
nição de medidas regulatórias e para 
a delimitação do escopo de produtos a 
serem contemplados. No que se refere 
à legislação de vigilância sanitária bra-
sileira, não há uma definição clara do 
termo OPME. 

Diante da ausência de defini-
ção no setor suplementar, do termo 
OPME, e sua abrangência, a ANS 
e ANVISA entenderam por bem, 
trabalhar com o termo “Dispositivo 
Médico Implantável”, definido como: 
“Órtese e prótese implantável por 
meio de procedimento médico ou 
odontológico invasivo, bem como os 
materiais utilizados como instrumen-
tal específico para sua implantação”. 

Assim, considerou-se que pro-
duto médico implantável é todo e 
qualquer produto médico projetado 
para ser totalmente introduzido no 
corpo humano ou para substituir 
uma superfície epitelial ou ocular, 
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O trabalhO 
realizadO fOcOu 
nOs cOntrOles 
existentes sObre 
Os prOcedimentOs 
que envOlvem 
Os chamadOs 
dispOsitivOs médicOs 
implantáveis (dmi), 
que sãO intrOduzidOs 
mediante atO 
cirúrgicO e 
necessitam de 
cOntrOle rigOrOsO 
tantO na sua 
aquisiçãO quantO 
na sua utilizaçãO

por meio de intervenção cirúrgica, e destinado a permanecer no local após a 
intervenção. Também é considerado um produto médico implantável qualquer 
produto destinado a ser parcialmente inserido no corpo humano por meio de 
intervenção cirúrgica e permanecer após esta intervenção por longo prazo. 

O trabalho realizado focou nos controles existentes sobre os procedimentos 
que envolvem os chamados Dispositivos Médicos Implantáveis (DMI), que são 
introduzidos mediante ato cirúrgico e necessitam de controle rigoroso tanto na 
sua aquisição quanto na sua utilização.

Dentre os subgrupos formados pelo GTE de OPME, um dos mais relevantes 
no caso da Odontologia foi o de PROTOCOLOS, que ficou responsável por 
estabelecer as orientações para uso de OPME na área de CTBMF.

Esse subgrupo teve como base a regulação do uso, buscando primar pela segu-
rança do paciente e pelo uso racional dos DMI por meio da adoção de boas práticas 
para aquisição, indicação e utilização, além de promover a prescrição racional e har-
monizar procedimentos que utilizam órteses, próteses e materiais especiais. 

O estudo pautou-se na análise dos protocolos técnicos existentes e na pro-
posição de modelos de procedimentos. O escopo do trabalho não tinha inten-
ção de criar ou alterar protocolos clínicos, mas, sim, de viabilizar a garantia 
de elementos essenciais relacionados à autorização e ao uso de OPME como 
materiais mínimos necessários para exercer a Odontologia de modo seguro ao 
profissional e ao paciente. 

resultaDos
Por meio das orientações publicadas, tanto a ANS/Anvisa quanto o 

CROSP entendem que será possível, a partir de boas práticas na especiali-
dade, dinamizar o processo de liberação cirúrgica junto às Operadoras, ga-
rantindo celeridade e eficiência, rompendo com burocracias e com conceitos 

DIRETRIZ
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FAÇA O DOWNLOAD
“Manual de Boas Práticas de Gestão das 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais” 
está disponível nos portais da ANS 
e do Ministério da Saúde.
www.ans.gov.br/images/stories/
Particitacao_da_sociedade/2016_gt_
opme/gt-opme-relatoriointegral.pdf
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INFORMAÇÕES AO PACIENTE
O paciente que recebe uma 
OPME tem o direito de receber 
informações, verbais ou escritas, 
como as seguintes: 

1. O que foi implantado 
em meu corpo? 

2. Qual foi a doença/condição 
que gerou a necessidade 
do implante? 

3. Como é que esse implante 
funciona no meu corpo? 

4. Quais são os benefícios 
esperados desse implante em 
relação à minha doença? 

5. Podem ocorrer problemas nos 
primeiros dias após a cirurgia? 
Há algum cuidado que devo ter 
para evitar esses problemas? 
Em que casos eu devo procurar 
assistência médica odontológica? 
Qual é a instituição ou pessoa 
que eu devo procurar se algo 
grave acontecer? 

6. Quais são os cuidados que  
devo ter com esse implante  
ao longo de minha vida? 

7. Após receber esse implante,  
eu devo evitar alguma atividade  
em minha vida diária, como  
dirigir, fazer exercícios, etc.? 

8. Há algum risco de esse  
implante interferir em algum 
tratamento que me seja prescrito, 
ou de algum tratamento 
ou medicamento causar  
interferência no funcionamento  
do meu implante? 

9. De quanto em quanto tempo 
eu devo consultar o meu cirurgião- 
-dentista para avaliar se o implante 
está funcionando corretamente? 
Há exames que eu precisarei fazer 
periodicamente? 

10. É necessária alguma  
manutenção periódica nesse 
implante? Quem eu devo procurar 
para realizar essa manutenção? 

11. Esse implante é permanente 
ou precisará ser trocado no 
futuro? Se precisar ser trocado, 
qual é o tempo previsto para 
que isso aconteça? 

12. Quais são os documentos 
que devo guardar comigo  
a respeito do implante  
que recebi?

13. Quais são as situações 
em que eu devo avisar que sou 
portador de implante, mesmo 
se não for perguntado, como 
exames de raios-X, passar em 
portas de bancos ou detectores 
de metais, fazer algum 
tipo de atividade física, viajar  
de avião etc? 

14. Há benefícios previstos  
na legislação nacional que  
eu tenha direito por ter recebido 
esse implante e que possam 
ser importantes para mim,  
como filas preferenciais,  
isenções tributárias etc?

generalizados de práticas duvidosas nos pedidos das OPME.
Os procedimentos cirúrgicos     em          CTBMF empregam dezenas de possibi-

lidades e materiais classificados como OPME (órtese, prótese e materiais es-
peciais), principalmente pela grande oferta de técnicas e produtos disponíveis, 
que visam alcançar um objetivo comum: a saúde bucal e geral do paciente. A 
execução de algumas dessas cirurgias tem alto custo operacional se comparada 
à de outras especialidades. Porém, é possível realizar os procedimentos com 
variações técnicas que viabilizam uma redução significativa de gastos em rela-
ção aos valores finais do tratamento, sem prejuízos quanto à segurança técnica 
necessária ou quanto ao bem estar e recuperação do paciente. 

O processo norteia a conduta do profissional, mas não se trata de um rol ta-
xativo, e sim de uma diretriz de boas práticas. A indicação de OPME pode variar 
de acordo com as condições específicas de cada paciente, que pode ser justificada 
por meio de avaliação do histórico clínico, de exames complementares, técnicas 
de tratamento e literatura científica.

As referências de boas práticas produzidas pelo CROSP foram elogiadas e terão 
impacto positivo na especialidade de CTBMF e em sua relação na saúde suplementar.

QuanDo há Divergência
Em sua resolução normativa nº 424/2017, publicada em junho deste ano, so-

bre casos de divergência entre o profissional da saúde e a operadora de plano 
de saúde, a ANS aponta que nas situações de conflito a respeito da realização de 
determinado procedimento ou da utilização de órteses, próteses ou outros ma-

teriais específicos, uma junta médica 
ou odontológica deve ser formada.

Ainda de acordo com a resolu-
ção, os beneficiários deverão sem-
pre ser notificados pelas operadoras 
de plano de saúde a respeito da di-
vergência e necessidade de forma-
ção da junta médica ou odontoló-
gica. O objetivo é garantir que os 
pacientes tenham acesso facilitado 
às informações, além de não serem 
prejudicados nos prazos. Vale res-
saltar que a norma não se aplica em 
casos de urgência.

O CROSP tem uma equipe técni-
ca de arbitragem para resolver os con-
flitos entre operadoras e profissionais 
de cirurgia e traumatologia bucoma-
xilofaciais (CTBMF). O grupo busca 
boas práticas no relacionamento en-
tre as partes a partir da avaliação do 
pedido cirúrgico e do resultado da 
auditoria das operadoras. 
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Técnicas
Câmaras

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

e Comissões
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Câmaras Técnicas
Acupuntura • Analgesia Relativa ou Sedação Consciente 

• Antroposofia • Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais 
• Dentística • Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial 

• Endodontia • Estomatologia • Fitoterapia • Hipnose 
• Homeopatia • Implantodontia • Laserterapia • Odontogeriatria 

• Odontologia do Esporte • Odontologia do Trabalho 
• Odontologia Hospitalar • Odontologia Legal • Odontologia para 

Pacientes com Necessidades Especiais • Odontopediatria 
• Ortodontia • Ortopedia Funcional dos Maxilares • Ozonioterapia 

• Patologia Bucal • Periodontia • Prótese Bucomaxilofacial 
• Prótese Dentária • Radiologia Odontológica e Imaginologia 

• Saúde Coletiva • Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde 
Bucal • Técnicos em Prótese Dentária • Terapia Floral

Comissões
Convênios e Saúde Suplementar • Halitologia 

• Jovens Cirurgiões-Dentistas • Materiais e Novas Tecnologias 
na Odontologia • Mídias Sociais e Digitais na Odontologia 
• Mulheres • Odontologia Empresarial • Políticas Públicas 

• Terceira Idade • Terceiro Setor
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CÂMARAS TÉCNICAS

contato: odontogeriatria@crosp.org.br

É uma obrigação do cirurgião-dentista compreender as 
peculiaridades que envolvem os idosos – das variações 
fisiológicas naturais da idade ao uso de medicamentos que 
fazem parte de sua rotina

A expectativa de vida e a parcela da população de idosos cresceram 
muito nas últimas décadas, o que gera a necessidade de zelo cons-
tante na elaboração de políticas de saúde capazes de lhes garantir 

tratamento adequado e assistência médica de qualidade. A terapia apropria-
da para pacientes idosos deve ser exercida com especial atenção na prática 
clínica diária. Por ser uma população que apresenta muitas modificações 
fisiológicas naturais do envelhecimento, pela prática da polifarmácia e pelo 
risco de eventos adversos, esse segmento exige do profissional da saúde co-
nhecimento e preocupação redobrados.

Segundo Aline Rocha, especialista em Farmacologia, a terapia farmacológi-
ca é um processo de intervenção que visa melhorar o estado de saúde do pacien-
te. O uso racional de medicamentos 
implica na utilização apropriada, 
em doses ajustadas individualmen-
te, por um período adequado e ao 
menor custo, objetivando um trata-
mento eficaz e efetivo.

Para se realizar uma prescri-
ção ideal, é fundamental que o 
profissional da saúde leve em con-
sideração as variações fisiológicas 
naturais da idade – alterações do 
metabolismo, diminuição da funcionalidade do sistema imunológico, defi-
ciência proteica – e as alterações dos padrões farmacológicos como: distri-
buição, metabolização e eliminação das drogas. Essas situações podem pro-
longar a meia-vida do fármaco e elevar a probabilidade de efeitos tóxicos ou 
reduzir a ação esperada do medicamento, levando ao fracasso terapêutico.

Com seus históricos individuais, todo paciente é único. Na consulta, com-
pete ao profissional cirurgião-dentista a compreensão dessas particularidades 
e a criação de um quadro que possa sintetizar o estado de saúde físico e mental 
do indivíduo, além da relação dos medicamentos que fazem parte da rotina do 
idoso. A prescrição é um exercício que deve ser realizado com serenidade, to-
tal responsabilidade, e compreendido como etapa final importantíssima para 
a racionalização de medicamentos e sucesso do tratamento.

 A lei 5.081/66, que regula o exercício da prescrição do cirurgião-dentista, 

O usO raciOnal de medicamentOs implica 
na utilizaçãO aprOpriada, em dOses 
ajustadas individualmente, pOr um períOdO 
adequadO e aO menOr custO, ObjetivandO 
um tratamentO eficaz e efetivO

atenção especial dos profissionais de saúde
Pacientes idosos exigem
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determina que compete ao pro-
fissional “prescrever e aplicar es-
pecialidades farmacêuticas de uso 
interno e externo, indicadas em 
Odontologia”. No entanto, a vi-
são do cirurgião-dentista deve ser 
ampliada. As indicações são para 
Odontologia, porém, muitas vezes, 
os medicamentos desencadeiam 
ações sistêmicas que podem gerar 
efeitos adversos e também intera-
ções medicamentosas entre os fár-
macos prescritos e aqueles que já fa-
zem parte da rotina do paciente. Em 
resumo: não se pode esquecer que 
a indicação é odontológica, porém 
as ações dos medicamentos vão 
além da região bucal. Esse con-
texto em que o medicamento age 
pode contribuir significativamen-
te para a ocorrência de interações 
capazes de gerar complicações sé-
rias como: risco de cardiotoxidade 
e toxicidade, além de alterações na 
atenção e no desempenho motor. 

Algumas medicações passa-
ram a ser consideradas potencial-
mente impróprias para a popula-
ção idosa, por falta de eficácia ou 
por elevar o risco de efeitos adver-
sos de alta gravidade, como a insuficiência renal aguda, o bloqueio atrio-
ventricular e a sedação prolongada. São remédios que devem ser rigorosa-
mente evitados. A prescrição desses medicamentos é um grave problema de 
saúde pública e um dos principais fatores de risco para reações adversas a 
medicamentos em idosos. Para cada quatro medicamentos prescritos, um é 
inapropriado. Agrava ainda o quadro o fato de esses medicamentos estarem 
disponíveis na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 
Por isso, a difusão da importância da relação fármaco-paciente, mediante 
educação atualizada continuada e conhecimentos básicos em geriatria, tor-
naria a prescrição muito mais racional, com redução das interações medica-
mentosas perigosas e das reações adversas ao medicamento. 

A elevada complexidade terapêutica e as situações agravadas pelo con-
texto das alterações cinéticas, dinâmicas e fisiológicas naturais da idade exi-
gem do cirurgião-dentista a conscientização da importância do seu papel 
como agente de saúde, considerando que a ele também se estende a respon-
sabilidade pela prática medicamentosa racional. Orientações simples aos 
pacientes idosos sobre as reações, a posologia e as medidas para minimizar 
os efeitos adversos dos medicamentos potencializarão o sucesso do trata-
mento, a segurança e aumento da qualidade de vida desses indivíduos. 
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A orientação assertiva deve ocorrer de forma a não penalizar 
o atleta, seja em decorrência de uma medicação inadequada 
ou por descuido quanto ao protocolo

Dopagem é a tradução em português da palavra doping, o uso de 
qualquer substância ou método capaz de incrementar artificial-
mente o desempenho esportivo. Há diversos exemplos em nossa 

história e na atualidade. Há relatos, por exemplo, de que atletas da Grécia 
antiga – 776 a.C. a 393 d.C. – bebiam vinho, usavam alguns tipos de alucinó-
genos e até comiam o coração e os testículos de certos animais para buscar 
melhora de rendimento. 

Em 100 d.C., gladiadores romanos e competidores de corridas de bigas 
e quadrigas (lembrem-se do filme Ben Hur) atuavam para cerca de 60.000 
espectadores no Coliseu de Roma. Aos cavalos, era dada uma bebida alco-
ólica à base de mel, para que corressem mais rapidamente. Os gladiadores 
tomavam alucinógenos e estimulantes, para suavizar a fadiga e a dor dos 
ferimentos e para aumentar a intensidade das lutas. 

Em 26 de agosto de 1960, o dinamarquês Knut Jensen tornou-se o pri-
meiro atleta a morrer durante prova dos Jogos Olímpicos, devido ao uso 
de Ronicol – uma anfetamina. Em 13 de julho de 1967, é documentada a 
primeira morte ocorrida no Tour de France: a vítima era o ciclista britâni-
co Tommy Simpson, eleito pela BBC a personalidade esportiva do ano em 
1965. Sua morte, vista ao vivo na televisão, pressionou as entidades esporti-
vas a agir contra a dopagem. 

Em 1968, publicou-se a primeira lista de substâncias proibidas e foram 
feitos os primeiros controles de dopagem nos Jogos Olímpicos de inverno e 
de verão. Em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, inaugu-
rou-se o controle em larga escala para narcóticos e estimulantes. Nos Jogos 
Olímpicos de Montreal, no Canadá, em 1976, começaram a ser realizados 
exames para esteroides: dos 776 testes, 11 foram positivos. No Pan-america-
no de Caracas, na Venezuela, em 1983, começaram as verificações surpresa: 
positivo para 19 atletas participantes. 

Em Lausanne, na Suíça, sede do Comitê Olímpico Internacional, fun-

Evitando o
doping

dou-se, em 10 de novembro de 
1999, a Agência Mundial Antido-
pagem, WADA-AMA. Em 2004, 
o Código Mundial Antidoping foi 
implementado, e a WADA-AMA 
passou a ser responsável pela di-
vulgação, manutenção e atualiza-
ção da Lista de Substâncias Proibi-
das. A UNESCO, em Convenção 
Internacional Contra a Dopagem 
no Esporte, adotou o Código 
Mundial Antidopagem como re-
ferência para as boas práticas des-
portivas pelo mundo.

Atualmente no Brasil, existe a 
Autoridade Brasileira de Controle 
de Dopagem (ABCD), órgão su-
bordinado ao Ministério do Es-
porte que, em território nacional, 
passou a ser a referência do con-
trole de dopagem, com laborató-
rio próprio – Laboratório Brasi-
leiro de Controle de Dopagem 
(LBCD) – coordenado pelo Insti-
tuto de Química da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
o qual realiza todos os exames de 
coletas de urina e sangue. 

Relato de 2005 dá conta de um 



REVISTA DO CROSP 63

caso em que um atleta brasileiro não pôde competir em uma Olimpíada 
pelo fato de ter-se submetido a tratamento dentário que incluiu a prescrição 
de medicamento cuja metabolização tardia provocou resultado positivo no 
exame antidoping. Por não ter seguido o protocolo adequado, o profissional 
acabou provocando indiretamente a desclassificação do atleta. 

A pergunta a se fazer é esta: para o cirurgião-dentista, o que é pertinente 
conhecer visando à prescrição segura de medicamentos ao paciente-atleta, 
considerando o risco de se incorrer em conduta prejudicial ou até mesmo 
em doping? O tratamento desse paciente inclui a escolha segura das medi-
cações prescritas de modo a garantir que, em um exame antidoping o pro-
fissional, não seja penalizado por 
conta de prescrição incorreta ou 
de protocolo inadequado.

Todo o procedimento do cirur-
gião-dentista deve ser previamente 
autorizado e indicado para fins de 
tratamento de saúde. Por isso, um 
dos padrões internacionais criados 
pela WADA diz respeito às normas 
para solicitação de Autorização de 
Uso Terapêutico (AUT) de subs-
tâncias e métodos proibidos. A 
aplicação dessas normas no Brasil 
é de responsabilidade da ABCD, 
que dá procedimento ao registro e 
à análise das solicitações de utiliza-
ção terapêutica. 

Os atletas que participam de 
competição esportiva internacio-
nal devem requerer a AUT direta-
mente na Federação Internacional 
da modalidade que pratica. Já os 
atletas de nível nacional devem 
solicitá-la diretamente à ABCD, 
com a maior antecedência possível 
e em prazo nunca inferior a 30 dias 
da competição, conforme prevê o 
art. 8.3 na Norma Internacional 
para AUT. Apenas em casos ex-
cepcionais ou emergenciais, per-
mite-se a aprovação de uma AUT 
com efeitos retroativos. 

Será prudente que, antes de 
prescrever qualquer medicação, o 
cirurgião-dentista consulte o códi-
go antidoping internacional de itens 
proibidos, sempre na versão mais 
atualizada, que pode ser acessado 
no site www.abcd.gov.br. 
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Quando a integridade física é questionada, o laudo 
obtido por meio de exame de corpo de delito realizado 
por essa especialidade pode auxiliar na comprovação 
e classificação das lesões

A lei federal n° 5081, de 24 de agosto de 1966, regulamenta o exer-
cício da Odontologia no Brasil. No artigo 6º parágrafo IV, é es-
tabelecido que cabe ao cirurgião-dentista proceder à perícia em 

foro civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa. A especialidade 
que qualifica adequadamente o profissional para a realização dos procedi-
mentos relacionados a essa perícia é a Odontologia Legal.

A área de atuação da Odontologia Legal, também conhecida como fo-
rense, é ampla e complexa. Além das competências que a lei regulamenta, 
inclui a Deontologia na orientação do exercício profissional, a elaboração de 
autos, laudos, pareceres, relatórios, a traumatologia odontolegal, a tanatolo-
gia e balística forenses, e várias outras áreas de competências específicas. A 
Odontologia Legal abriga ainda uma seção peculiar de atuação: as perícias 
odontológicas na área criminal. 

Deve-se levar em conta que o exercício da especialidade não implica a obri-
gatoriedade de atuação do odontolegista em todas as áreas de competência, po-
dendo ele atuar, de forma preponderante, em apenas uma ou algumas delas.

No estado de São Paulo, o decreto nº. 42.847/98, que criou a Superinten-
dência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), prevê o Núcleo de Odontolo-
gia Legal, subordinado ao Centro de Perícias Médico-Legais do IML. Esse 
Núcleo tem como atribuição a realização de perícias e pesquisas no campo 
da Odontologia Legal, assim como o desenvolvimento e aprimoramento 
científico e tecnológico da Odontologia no âmbito forense. 

A rotina de trabalho pericial nessa área atende a uma grande demanda 
pelos serviços odontolegais, principalmente em exames realizados com pes-
soas vivas, como o de corpo de delito em lesão corporal e os exames de esti-
mativa de idade – tanto para o estabelecimento da maioridade penal quanto 
nos casos de adoção, quando houver dúvidas relacionadas ao registro civil. 
Na esfera criminal, o laudo de exame de corpo de delito tem por objetivo 
comprovar e classificar as lesões corporais em pessoas cuja integridade física 
tenha sido ofendida, em conformidade com o que dispõe o artigo 129 do 
Código Penal Brasileiro. 

Um dos campos de atuação que vem se intensificando expressivamente 
é o atendimento de casos de responsabilidade civil (“erro profissional”), em 

Da perícia criminal à
responsabilidade civil
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um dOs campOs de atuaçãO que vem se 
intensificandO expressivamente é O atendimentO 
de casOs de respOnsabilidade civil (“errO 
prOfissiOnal”), em que sãO verificadas, além da 
presença Ou nãO de lesãO cOrpOral, a cOnduta 
técnica e as eventuais irregularidades cOmetidas 
pelO cirurgiãO-dentista, pela cOmparaçãO 
entre O planO de tratamentO prOpOstO e O 
que fOi realizadO de fatO pelO prOfissiOnal

que são verificadas, além da presença ou não de lesão corporal, a condu-
ta técnica e as eventuais irregularidades cometidas pelo cirurgião-dentista, 
pela comparação entre o plano de tratamento proposto e o que foi realizado 
de fato pelo profissional.

Outra demanda relacionada à Odontologia Forense Criminal advém da 
Equipe de Sexologia Forense do IML/SP, que atua no Hospital Pérola Bying-
ton, pelo Programa Bem-Me-Quer, voltado para o atendimento de mulheres 
vítimas de violência sexual. O profissional é requisitado sempre que se consta-
tam marcas de mordidas deixadas pelo agressor, já que o confronto com os ar-
cos dentais de possíveis suspeitos pode excluir ou identificar o autor do delito.

Há que se destacar a atuação desses profissionais em casos de acidentes 
em massa, como, por exemplo, nos desastres aéreos ocorridos em 1996 e 
2007, próximos ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em que a odon-
tologia legal contribuiu de modo soberano para a identificação das centenas 
de vítimas fatais envol-
vidas nessas tragédias. 
Trata-se de uma área de 
trabalho complexa e mi-
nuciosa, altamente es-
pecializada e de grande 
importância, com forte 
caráter interdisciplinar, 
já que implica atuação 
conjunta com os médi-
cos legistas do Núcleo 
de Antropologia Foren-
se e outros profissionais. 

Na maioria dos ca-
sos, a atuação do odontolegista permite abreviar o tempo de identificação, assim 
como representa enorme economia de recursos quando comparada a métodos 
mais onerosos, como, por exemplo, o alto custo e as dificuldades técnicas de 
um exame que depende de tentativa de extração de material genético - DNA. 
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O monitoramento da saúde bucal dos colaboradores é 
determinante para a definição de condutas preventivas

A Odontologia do Trabalho é a especialidade que tem como objetivo 
a busca permanente da compatibilidade entre atividade em meio 
ambiente laboral e a preservação da saúde bucal do trabalhador. São 

competências dessa especialidade: a) identificação, avaliação e vigilância dos 
fatores ambientais que possam constituir risco para a saúde bucal no local de 
trabalho, em qualquer das fases do processo de produção; b) assessoramento 
técnico e atenção em matéria de saúde, de segurança, de ergonomia e de hi-
giene no trabalho, assim como em matéria de equipamentos de proteção indi-
vidual; c) planejamento e implantação de campanhas e programas de duração 
permanente, para educação dos trabalhadores quanto a acidentes de trabalho, 
doenças operacionais e saúde; d) organização de estatísticas de morbidade e 
mortalidade com causa bucal e investigação de suas possíveis relações com as 
atividades laborais; e) análise socioepidemiológica dos problemas de saú-

Ministério da Saúde e Processos Trabalhistas
Odontologia do Trabalho,

de bucal do trabalhador; f) reali-
zação de exames odontológicos 
para fins trabalhistas. 

Estudos científicos demonstram 
que, a depender do agente de risco 
(físico, biológico, mecânico, quími-
co, ergonômico) do ambiente labo-
ral, do tempo a que o trabalhador 
esteja exposto e da concentração das 
névoas ácidas, podem surgir mani-
festações bucais conhecidas como 
doenças ocupacionais. 

O comprometimento da saúde 
bucal do trabalhador e seus agravos 
compreendem lesões de mucosa, 
doença periodontal severa, xeros-
tomia, alterações ósseas, cárie de 
radiação, desgaste dental, erosão 
dental, abrasão, necrose da mucosa 
dos lábios e das gengivas, gengivite, 
estomatite, dores articulares, bru-
xismo, queilite actínica (alteração 
pré-maligna do vermelhão do lá-
bio) e câncer bucal. 

Embora ainda não esteja regu-
lamentada a obrigatoriedade do 
monitoramento periódico da saú-
de bucal do trabalhador, ele pode 
acionar legalmente a empresa caso 
entenda que sua doença adveio do 
ambiente laboral, sem esquecer de 
que, no desenvolvimento da perí-
cia, é importante a prova pericial 
conter o nexo causal. Em outras 
palavras: é necessário determinar 
quais condutas deram causa ao re-
sultado previsto em lei. Isso porque 
o fato de alguém realizar trabalho 
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diante das dOenças 
OcupaciOnais e 
dOs acidentes de 
trabalhO, a perícia 
OcupaciOnal visa 
estabelecer se há 
Ou nãO nexO entre O 
agravO e O trabalhO 
para reparar O 
danO causadO 
aO trabalhadOr, 
utilizandO cOmO 
ferramenta O 
binômiO: cid 10 
(classificaçãO 
internaciOnal de 
dOenças) e cnae 
(classificaçãO 
naciOnal de 
atividades 
ecOnômicas)

danoso, penoso, insalubre e, após certo período, desenvolver uma doença não 
é suficiente para a concessão de indenização. 

Portanto, diante das doenças ocupacionais e dos acidentes de trabalho, 
a perícia ocupacional visa estabelecer se há ou não nexo entre o agravo e 
o trabalho para reparar o dano causado ao trabalhador, utilizando como 
ferramenta o binômio: CID 10 (Classificação Internacional de Doenças) e 
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). 

Considerando a importância da definição do perfil nosológico da popu-
lação trabalhadora para o estabelecimento de políticas públicas no campo da 
saúde do trabalhador, a portaria do Ministério da Saúde nº 1339, de 18 de 
novembro de 1999, em seu art. 1º, instituiu a Lista de Doenças Relacionadas 
ao Trabalho a ser adotada no Sistema Único de Saúde como referência no caso 
das doenças originadas no processo laboral, para uso clínico e epidemiológico.

A demonstração do nexo causal como prova pericial colabora para que o 
juiz declare sua sentença. No entanto, mais valioso do que qualquer processo 
será o monitoramento da saúde bucal do trabalhador, o que pressupõe exames 
bucais periódicos além de outros contemplados pela especialidade.

Estas condutas fornecem subsídios para a empresa na tomada de decisões 
da relação de causa e efeito entre os riscos ocupacionais latentes em sua dinâ-
mica, salvaguardando a saúde bucal e geral de seus colaboradores. 

DOENÇAS DO SISTEMA DIGESTIVO 
RELACIONADAS AO TRABALHO

DOENÇAS

Erosão dentária (K03.2)

• Névoas de fluoretos ou seus compostos 
tóxicos (X47 .-; Z57.5) 

• Exposição ocupacional a outras névoas 
ácidas (X47 .-; Z57.5)

• Névoas de Cádmio ou seus compostos 
(X47.-; Z57.5) 

• Exposição ocupacional a metais: Cobre, 
Níquel, Prata (X47 .-; Z57.5)

Alterações pós-eruptivas da 
cor dos tecidos duros dos 
dentes (K03.7)

• Mercúrio e seus compostos tóxicos  
(X49 .-; Z57.5)

Gengivite crônica (K05.1)

• Arsênio e seus compostos arsenicais 
(X49 .-; Z57.5)

• Bromo (X49.-; Z57.5)
• Mercúrio e seus compostos tóxicos  

(X49 .-; Z57.5)

Estomatite Ulcerativa 
Crônica (K12.1)

AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE 
RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL

(Grupo XI da CID-10)
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Atentar para as características específicas da condição clínica 
dessas pessoas é primordial para evitar erros e propiciar 
prescrição e atendimento odontológico adequados

Q uando comparados à população geral, os pacientes com necessi-
dades especiais (PNE) apresentam mais problemas de saúde bu-
cal. O tipo de acometimento sistêmico influencia desde a higiene 

bucal até o tratamento odontológico propriamente dito. É imprescindível 
que o cirurgião-dentista conheça as condições gerais e os medicamentos 
utilizados por esses pacientes, para estar ciente de situações de risco que 
podem ocorrer durante o tratamento odontológico.

Os conceitos e as definições sobre PNE mudaram no decorrer da história e 
nas diferentes sociedades. Termos como “inválido”, “incapacitado”, “deficiente”, 
“excepcional” foram muito utilizados, até mesmo em documentos oficiais du-
rante muito tempo. No Brasil, o decreto nº. 3.298 de 20 de dezembro de 1999 
veio regulamentar a lei nº. 7.853 de 
24 de outubro de 1989, que descre-
ve deficiência como toda perda ou 
anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou 
anatômica, que gere incapacidade 
para o desempenho de atividade, 
dentro do padrão considerado nor-
mal para o ser humano.

O Ministério da Saúde utiliza, 
para a Odontologia, o conceito de 
PNE como sendo “todo usuário que apresente uma ou mais limitações, tempo-
rárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de cresci-
mento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma situação odontológica 
convencional”. A expressão “Pacientes com Necessidades Especiais” sugere que, 
apesar de esses indivíduos precisarem de cuidados diferenciados, podem convi-
ver em sociedade, oferecendo sua contribuição de forma eficiente.

Alguns pacientes necessitam de atendimento hospitalar sob anestesia ge-
ral. Em casos muito graves, nem o exame clínico inicial é viável, o que impos-
sibilita o planejamento do tratamento odontológico.

É importante enfatizar que a Odontologia para PNE não se limita ao aten-
dimento em ambulatório público e privado, mas também é realizado em con-
sultório particular, universidade, Unidade Básica de Saúde (UBS), Centro de 
Especialidade Odontológica (CEO), entre outros. O atendimento domiciliar é 

alguns pacientes necessitam de atendimentO 
hOspitalar sOb anestesia geral. em casOs 
muitO graves, nem O exame clínicO inicial 
é viável, O que impOssibilita O planejamentO 
dO tratamentO OdOntOlógicO

Cuidados diferenciados
são parte do protocolo
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mais raro e difícil de ser executado. Tanto pelo transporte de equipamento e 
pela dificuldade em manter normas de biossegurança quanto pela exigência 
de preparo e experiência do cirurgião-dentista.

O atendimento domiciliar só deve acontecer quando o paciente está re-
almente impossibilitado de ser transportado para o ambulatório. 

O Conselho Federal de Odontologia (CFO), por meio da Resolução 
22/2001, artigo 31, normatizou a Odontologia para PNE como especialidade. 
Em 2005, na seção XI da Consolidação das Normas para Procedimentos nos 
Conselhos de Odontologia, o CFO descreveu os objetivos da especialidade de 
Odontologia para PNE, além de suas competências. No artigo 69, afirma que a 
Odontologia para PNE leva em conta todos os aspectos envolvidos no processo 
de adoecimento do homem, visando a adequação do tratamento odontológico 
às necessidades do paciente, considerando a classificação de funcionalidade.

Além disso, propõe a percepção e atuação dentro de um espaço de re-
ferência que tenha estrutura inter, multi e transdisciplinar, com envolvi-
mento de outros profissionais de saúde e áreas correlatas, para oferecer um 
tratamento integral ao paciente.

O artigo 70 deste mesmo docu-
mento determina: “As áreas de com-
petência para atuação do especialista 
em Odontologia para PNE incluem: 
a) prestar atenção odontológica aos 
pacientes com distúrbios psíquicos, 
comportamentais e emocionais; b) 
prestar atenção odontológica aos 
pacientes que apresentam condições 
físicas ou sistêmicas incapacitantes, 
temporárias ou definitivas, no nível 
ambulatorial, hospitalar ou domici-
liar; c) aprofundar estudos e prestar 
atenção aos pacientes que apresen-
tam problemas especiais de saú-
de com repercussão na boca e em 
estruturas anexas, bem como das 
doenças bucais que possam ter re-
percussões sistêmicas; d) inter-rela-
cionamento e participação da equi-
pe multidisciplinar em instituições 
de saúde, de ensino e de pesquisas”.

O constante avanço da área de 
saúde tem aumentado a sobrevida e 
a qualidade de vida desses pacientes 
e, consequentemente, a demanda de 
profissionais dessa especialidade. O 
Conselho Federal de Odontologia, 
até outubro de 2016, tinha regis-
trados apenas 588 especialistas em 
PNE para 280.306 cirurgiões-den-
tistas cadastrados. Fo
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Os profissionais envolvidos no tratamento enfrentam 
um longo processo de trabalho, que pode ir do nascimento 
até a completa formação da face, em geral, próximo do início 
da vida adulta, perto dos 18 anos

L ábio leporino” é a expressão popular que ainda se utiliza para 
definir a fissura labiopalatina. A expressão deve-se à configura-
ção da fissura, que lembra os lábios de felinos ou de uma lebre 

– daí o termo leporino (relativo à lebre). Segundo estudos, a fenda labial e 
a fenda palatina são malformações congênitas caracterizadas por aberturas 
ou descontinuidades das estruturas do lábio e do palato, de localização e 
extensão variáveis. Situam-se entre as mais comuns malformações congê-
nitas entre humanos e têm como pano de fundo uma interação complexa 
de fatores genéticos e ambientais. A literatura internacional relata índices 
epidemiológicos de fissura de lábio e palato variando de 0,87 a 1,03 por mil 
nascimentos. Estes índices são semelhantes aos encontrados em estudos re-
alizados no Brasil.

A fissura labiopalatal não é 
uma causa importante de mortali-
dade nos países desenvolvidos, no 
entanto, as fissuras de lábio e palato 
apresentam morbidade considerá-
vel em crianças afetadas e impõem 
um custo alto às famílias e também 
aos serviços públicos de saúde. 
Estes custos se devem não só ao 
longo período de tratamento – que perdura durante o crescimento e desen-
volvimento do complexo maxilomandibular –, mas também à necessidade de 
intervenção de uma equipe multidisciplinar, pois a presença da fissura labio-
palatal acarreta distúrbios estéticos, funcionais e psicológicos.

Quando nasce uma criança com fissura, dificilmente os seus pais têm a 
exata dimensão do processo de reabilitação, suas expectativas são específi-
cas e relacionam-se à eficácia do tratamento cirúrgico. Geralmente, eles não 
conseguem dimensionar a estreita relação entre a saúde oral e a reparação 
cirúrgica, a reabilitação da fala e a correção da má oclusão. 

Os profissionais que se dedicam a essa área têm um trabalho árduo, pois 
o período de tratamento é longo, estendendo-se do nascimento até o tér-
mino do crescimento e desenvolvimento total da face, ou seja, até por volta 

quandO nasce uma criança cOm fissura, 
dificilmente Os seus pais têm a exata 
dimensãO dO prOcessO de reabilitaçãO, suas 
expectativas sãO específicas e relaciOnam-se 
à eficácia dO tratamentO cirúrgicO

Conversando sobre a
fissura labiopalatal

“
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dos 18 anos. Sem contar que os re-
sultados clínicos de estudos nem 
sempre podem ser percebidos ou 
mensurados de imediato. 

A fissura pode ser classificada 
pela sua extensão, quanto ao com-
prometimento das estruturas ana-
tômicas (lábio, palato duro e mole, 
lábio e palato) ou pelo acometi-
mento das estruturas embriológicas 
(pré-forame incisivo, pós-forame 
incisivo, transforame incisivo). 

À medida em que os estudos 
nos vários campos do conhecimen-
to progridem, tornam-se necessá-
rias releituras de conceitos e con-
dutas. Anteriormente afirmava-se 
que o indivíduo portador de fissura 
labiopalatal certamente teria seus 
dentes destruídos por cárie. No en-
tanto, hoje se percebe que existem 
fatores de risco para cárie que são inerentes à própria fissura, tais como anoma-
lias dentárias de número, de posição e de estrutura, e também sobras teciduais 
ou presença de fístulas que criam nichos retentivos para resíduos alimentares 
que dificultam a higienização, facilitando o aparecimento da cárie. Assim, a cor-
reta orientação de dieta, higiene oral e procedimentos preventivos – que não 
demandam ainda profissional especializado no tratamento de fissura labiopala-
tal – são de grande importância para evitar cárie.

Uma vez instalada a cárie, o tratamento curativo também pode ser reali-
zado sem dificuldades pelo cirurgião-dentista clínico. Já a ortopedia funcional 
precoce, por meio da instalação de placas palatinas passivas ou ativas, deman-
da a necessidade de um profissional que disponha de conhecimento na área e 
necessita que o núcleo ou o centro de tratamento possa realizar um acompa-
nhamento ambulatorial. 

O que se busca é preservar ao máximo a qualidade do arcabouço ósseo já 
comprometido pela fissura. Por esse motivo, espera-se a esfoliação natural dos ele-
mentos decíduos, mesmo quando estes se apresentem comprometidos por hipo-
plasias diversas. Especialmente na região adjacente à fissura, dentes hipoplásicos 
são bastante comuns, porém, como se encontram implantados muito na borda 
deste arcabouço ósseo, a exodontia precoce de elementos dentais promove uma 
remodelação óssea indesejada, alargando ainda mais a fissura. As cirurgias pri-
márias promovem uma remodelação das cintas musculares e dos demais tecidos 
moles, porém a remodelação óssea por meio de enxertos obedece a critérios es-
pecíficos, que determinam a necessidade de enxertos primários, secundários ou 
terciários. O material para enxerto preferencial é o osso autógeno.

O esforço empreendido pelas equipes multidisciplinares e multiprofissionais 
permitiu a reavaliação de condutas e procedimentos clínicos aplicados à promo-
ção e manutenção da saúde oral e geral dos portadores de fissuras, melhorando 
consistentemente sua qualidade de vida, bem como a de seus pais e familiares. 
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Das portarias da ANVISA ao layout, são inúmeros 
os cuidados e conhecimentos necessários 
para a viabilização de um projeto físico-funcional 

A montagem de uma clí      nica de radiologia odontológica exige conhe-
cimento e atuação na área, assim como inscrição no CRO. Também 
é necessária a inscrição da clínica, como pessoa jurídica no Con-

selho. O imóvel que se destina a esse tipo de serviço deve ser construído ou 
adaptado para o desempenho da atividade. Essa exigência implica a confecção 
de um projeto que será analisado e aprovado pela prefeitura, por meio do li-
cenciamento. Cabe lembrar que as prefeituras disponibilizam um Manual de 
Licenciamento de Projetos. Após o processo de Licenciamento, a prefeitura 
emitirá um Alvará para a reforma, se for o caso. São necessários ainda o Alva-
rá da Vigilância Sanitária, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
(CNES), o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o Alvará de Funciona-
mento da Prefeitura e Coleta de Resíduos de Serviços Saúde.

O projeto, do qual deverão constar as mudanças no imóvel e o posicio-
namento das máquinas, deve atender à portaria 453/98 da ANVISA. Essa 
portaria é o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de 
proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico e dispõe 
sobre o uso dos raios X diagnósticos em todo território nacional. A RDC n° 
50/02 da ANVISA, por sua vez, dispõe sobre o regulamento técnico para o 
planejamento e a programação da clínica. Portanto, clínicas que utilizam 
aparelhos emissores de radiação ionizante devem tirar um alvará específico 
junto à Vigilância Sanitária. 

Regulamentação
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é o órgão legislador 

máximo em se tratando de radiações ionizantes no Brasil. A ela compete 
estabelecer as normas de utilização das fontes e a determinação dos limites 
máximos de dose. A CNEN também regulamenta o uso de fontes radioa-
tivas e de fontes de radiação de alta energia. No entanto, instalações com 
aparelhos produtores de raios X de uso médico e odontológico, incluindo os 
tomógrafos, não são licenciados pela CNEN, e sim pela Vigilância Sanitária. 
As instalações de Medicina Nuclear e Radioterapia, por sua vez, são fiscali-
zadas pela CNEN e pela Vigilância Sanitária.

Para atender à portaria 453 da ANVISA, deve-se observar vários itens: 
existência e apresentação de um projeto de radioproteção contendo o layout 
e o memorial de cálculo de blindagens das barreiras, levantamento radiomé-

Exigências para a operação de uma de

clínica radiológica

trico dos aparelhos em funciona-
mento dentro da data de validade 
e apresentação de um Plano de 
Proteção Radiológica (PPR) com 
a programação e os relatórios de 
controle de qualidade dos equipa-
mentos instalados.

Atendendo à RDC 50/02, deve-
-se verificar o cumprimento de di-
versos itens, tais como: existência de 
sanitário para cadeirantes, distância 
entre equipamentos de raios X, exis-
tência de depósito de material de 
limpeza e depósito de resíduos de 
saúde, acesso de macas, largura de 
corredores, entre outros itens.

Na vistoria de liberação, a Vigi-
lância Sanitária deverá verificar: uso 
de dosímetros pessoais para todos 
os envolvidos com a radiação X, 
programação visual com adesivos 
e placas de advertência quanto à 
presença de radiação ionizante, si-
nalização de advertência para uso 
de aventais e protetores de tireoide 
plumbíferos, advertência para pa-
cientes grávidas, advertência para 
acompanhantes, sinalização lumi-
nosa sobre as portas das salas de 
exames de raios X em uso, existên-
cia e utilização adequada de livros 
de registro com os assentamentos 
dos pacientes e exames realizados – 
com a técnica empregada e as even-
tuais repetições –, entre outros.
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Quando da primeira solicita-
ção da licença sanitária ou alvará 
de funcionamento, deve-se apre-
sentar uma planta geral do estabe-
lecimento em escala 1:50, contendo 
em seu layout: o posicionamento 
dos equipamentos, a distância en-
tre a parede ou biombo e o ponto 
de maior deslocamento do tubo de 
raios X, a identificação das paredes 
e portas conforme o memorial de 
cálculo das blindagens, a espessura 
e o tipo de revestimento adotado 
como blindagem – seja chumbo ou 
barita – e o projeto de radioprote-
ção assinado por físico especialista. 

A transcrição de outros dados 
referentes às áreas e à sua ocupação, 
conforme o projeto de radioprote-
ção, deve também constar da planta 
a ser aprovada, assim como o fabri-
cante e o modelo do equipamento 
a ser instalado. Esta planta deve ser 
assinada pelo proprietário ou repre-
sentante legal e também pelo arqui-
teto ou engenheiro devidamente 
cadastrado no Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura.

A sala onde será instalado o 
aparelho radiológico intraoral ou extraoral deverá ter dimensões condizentes 
com o serviço a ser nela prestado. Dessa forma, deverá permitir o acesso, a ma-
nobra e o posicionamento fácil de cadeiras de rodas, possibilitar que, do posto 
de comando, o operador possa observar o paciente durante o exame, além de 
controlar qualquer entrada inadvertida na sala durante a realização do exame, 
devendo também contar com espaço que comporte os acessórios de apoio ne-
cessários. As dimensões mínimas estão determinadas na RDC 50/02: 2 m de 
distância de qualquer barreira – tais como biombo, parede ou porta – do ponto 
de maior deslocamento do tubo emissor.

Também deverá ser feito um memorial descritivo, identificando o respon-
sável legal e o responsável técnico, além das informações sobre os equipamen-
tos como: marca, modelo e sua destinação, para a obtenção das licenças de 
funcionamento junto à Vigilância Sanitária. Cada equipamento tem de contar 
com uma licença individual de funcionamento. 

A ANVISA e o Ministério da Saúde publicam as regras que regem o uso de 
radiação ionizante na saúde, e uma empresa especializada em proteção radioló-
gica deverá ser contratada para implantar o programa de garantia de qualidade. 
Deverá ser implantado um programa de proteção radiológica para funcionários 
que desempenharão as funções técnicas no atendimento. O fornecimento de 
instruções quanto ao manuseio, à segurança e ao controle com avisos e sinali-

zadores é feito por empresa especia-
lizada, que também implementará 
o programa de Prevenção a Riscos 
Ambientais (PPRA) e o Programa 
de Controle Médio de Saúde Ocu-
pacional (PCMSO).

A empresa deve assegurar aos 
funcionários equipamentos de 
segurança no trabalho (EPI), ma-
nutenção dos equipamentos e, em 
casos de acidentes, atendimento 
específico. O fornecimento de do-
símetros individuais, devidamente 
identificados, é obrigatório e os 
relatórios de coleta de doses de-
vem ser fornecidos mensalmente. 
Uma planta baixa do imóvel com 
o mapa de risco ambiental deve ser 
mantida em local visível dentro da 
clínica radiológica. 
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Mais do que lutar pela própria categoria, técnicos 
e auxiliares em saúde bucal têm importante papel 
na valorização da Odontologia 

V isando à inserção mais 
efetiva dos profissionais 
auxiliares em situações 

      que       exigem um trabalho interdis-
ciplinar, a Câmara Técnica de TSB 
e ASB lançou, por intermédio do 
CROSP, um manual em dois volu-
mes. Neles, além de circunscrever 
de forma clara os limites de atuação 
das duas categorias profissionais – 
pela explanação minuciosa de seus 
direitos e deveres –, orienta-se com 
precisão o profissional a respeito 
dos procedimentos de inscrição no 
CROSP e do registro no CFO.

Essas providências são impor-
tantes para consolidar a natureza do 
trabalho que devem desempenhar 
o Técnico em Saúde Bucal (TSB) e 
o Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). 
Além disso, o Manual relata de forma sintética a história das profissões e estru-
tura da formação profissional, assim como reúne, do Código de Ética Odonto-
lógica, os aspectos mais relevantes para esse público.

É importante que esses profissionais participem de discussões sobre temas 
relacionados à Odontologia, não só como público, mas também como prota-
gonistas – como acontece hoje, por exemplo, com a realização do Encontro 
Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal (ENAT). 

Também é uma conquista o reconhecimento da nomenclatura correta das 
profissões auxiliares, em seus quadros funcionais e nos editais de concursos.

Outra ação em prol da valorização das profissões auxiliares foi a aceitação 
das duas categorias profissionais, ASB e TSB, nos quadros associativos de im-
portantes entidades da Odontologia, como a Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas (APCD) e a Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD).

Cabe mencionar, finalmente, a parceria com a Associação Paulista dos 
Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal (APATESB), que vem crescendo e se 
fortalecendo ao longo dos anos. 

Ainda existem muitas realizações pela frente na área, mas um caminho de 
conquista tem se mostrado possível, o que valoriza não apenas o profissional, 
mas a Odontologia como um todo. 

Novos caminhos 

Para acessar o Manual do TSB 
e ASB use o QR Code acima ou 
acesse www.crosp.org.br/folder
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QUER PRATICIDADE NA HORA 
DE EXPLICAR A ODONTOLOGIA?

CONSULTE OS FOLDERES 
DISPONÍVEIS NO SITE DO CROSP

PARA BAIXAR, ACESSE O MENU DE CÂMARAS TÉCNICAS  
E COMISSÕES EM: WWW.CROSP.ORG.BR

DOPING

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

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

Câmara Técnica de
Odontologia do Esporte

Odontologia do 
Esporte

Contato
www.crosp.org.br

odontologiaesporte@crosp.org.br
3549-5500

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

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

•	Interfere na autoestima e causa 
prejuízos na qualidade de vida

Comissão de
Halitologia

Mau hálito
Você precisa estar bem informado

Contato
www.crosp.org.br

halitologia@crosp.org.br
3549-5500

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

Esclarecimento à população

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

Câmara Técnica de
Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofaciais

CTBMF
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais

Contato
www.crosp.org.br

ctbmf@crosp.org.br
3549-5500

O que é Ozonioterapia?

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

Comissão de
Ozonioterapia

Ozonioterapia Contato
www.crosp.org.br

ozonioterapia@crosp.org.br
3549-5500

O que é tratamento 
ortodôntico?

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

Por que procurar um 
especialista?

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

O sucesso do tratamento 
ortodôntico depende somente 
do ortodontista?

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

Câmara Técnica de
Ortodontia

OrtodontiaContato
www.crosp.org.br

ortodontia@crosp.org.br
3549-5500

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

Câmara Técnica de
Odontologia Hospitalar

Odontologia
Hospitalar

Contato
www.crosp.org.br

odontologiahospitalar@crosp.org.br
3549-5500

Técnico em Prótese Dentária – TPD

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

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

Auxiliar em Prótese Dentária – APD

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

Informações
ao Técnico e Auxiliar em Prótese Dentária

Contato
www.crosp.org.br

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

Fique informado:

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

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

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

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

Câmara Técnica de
Terapia Floral

Terapia FloralContato
www.crosp.org.br

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

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

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

*R = Roentgen (unidade de exposição da radiação)

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

Câmara Técnica de
Radiologia Odontológica 
e Imaginologia

RadiologiaContato
www.crosp.org.br

radiologia@crosp.org.br
3549-5500

Utilize sempre escovas adequadas
para seu tipo de prótese.

Nunca utilize próteses quebradas, trincadas 
ou mal adaptadas.

Nunca cole nem conserte você mesmo suas 
próteses.

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

História e recomendações

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

Câmara Técnica de
Prótese Dentária

Prótese Dentária
Cuidados, manutenção e higiene.

Contato
www.crosp.org.br

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

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

Qual a atuação do especialista?

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

Confecção de dispositivos
•	Protéticos
•	Protetores
•	Complementares

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

Câmara Técnica de
Prótese 
Bucomaxilofacial

Prótese 
Bucomaxilofacial

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

3549-5500

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

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

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

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

O tratamento periodontal pode reduzir o risco 
de doenças cardiovasculares.

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

Periodontia

PeriodontiaContato
www.crosp.org.br

periodontia@crosp.org.br
3549-5500
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Os 10 mandamentos dos cuidados que 
os pacientes com necessidades especiais 
necessitam

1. De acompanhamento odontológico contínuo e 
individualizado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Câmara Técnica de
Pacientes com 
Necessidades Especiais

Pacientes com 
Necessidades Especiais

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

3549-5500
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ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS 
MAXILARES

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

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

Câmara Técnica de
Ortopedia Funcional 
dos Maxilares

Ortopedia Funcional 
dos Maxilares

Contato
www.crosp.org.br

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

Higiene bucal
Inicia-se desde o nascimento dos primeiros dentes, 
que devem ser escovados pelos pais e/ou responsáveis 
após as mamadas e/ou alimentação. Durante todo o 
desenvolvimento infantil a criança ainda necessita da 
supervisão do adulto. 

Doação de dentes humanos  
Dentes decíduos e permanentes podem ser doados a 
bancos de dentes humanos de universidades e bioban-
cos para utilização em pesquisa e ensino.
DENTES SÃO ÓRGÃOS: DOE!

Células tronco de origem dental 
O dente decíduo é uma excelente fonte de células-
tronco mesenquimais que no futuro poderão ser utili-
zadas para uso terapêutico em diversas doenças, mes-
mo as de origem não dentais.

Cronologia de erupção 
Os primeiros dentes decíduos erupcionam por volta 
dos 6 meses de idade e os primeiros dentes permanen-
tes, por volta dos 6 anos. Os primeiros molares perma-
nentes erupcionam atrás do último molar decíduo e 
não substituem nenhum dente decíduo, merecendo 
atenção especial nos cuidados da higiene bucal. 

Tratamento endodôntico (de canal)
Os dentes decíduos têm estruturas semelhantes às dos 
permanentes e necessitam dos mesmos cuidados. Le-
sões extensas de cárie podem atingir a polpa dental, 
sendo necessário realizar tratamento endodôntico 
para que o dente decíduo permaneça no arco e possa 
cumprir sua função mastigatória, além de manter o 
espaço até a erupção do dente permanente.

Câmara Técnica de
Odontopediatria

OdontopediatriaContato
www.crosp.org.br

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

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

O cirurgião–dentista especialista é 
chamado Odontolegista.

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

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

Câmara Técnica de
Odontologia Legal

Odontologia LegalContato
www.crosp.org.br

odontologialegal@crosp.org.br
3549-5500
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Algumas orientações:

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

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

Câmara Técnica de
Odontologia do Trabalho

Odontologia do TrabalhoContato
www.crosp.org.br

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

odontogeriatria@crosp.org.br
3549-5500

Câmara Técnica de
Odontogeriatria

Odontogeriatria
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Para o envelhecimento bucal 
saudável, questione...

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

Como os problemas bucais 
podem afetar a saúde bucal?

Uma boca saudável ajuda a evitar 
muitas doenças sistêmicas:

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

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

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

Implantes dentais

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

Câmara Técnica de
Implantodontia

ImplantodontiaContato
www.crosp.org.br

implantodontia@crosp.org.br
3549-5500
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6. O medicamento homeopático tem 
alguma regulamentação específica?

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

Câmara Técnica de
Homeopatia

HomeopatiaContato
www.crosp.org.br

homeopatia@crosp.org.br
3549-5500

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

•	Preparação	pré	e	pós	operatória

Câmara Técnica de
Hipnose

HIPNOSE
NA ODONTOLOGIA

Contato
www.crosp.org.br

hipnose@crosp.org.br
3549-5500

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

(respostas no fim desta página)

Re
sp

os
ta

s: 
1.

A;
 2

.A
; 3

.B
; 4

.B
; 5

.C
; 6

.C

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

Estomatologia

EstomatologiaContato
www.crosp.org.br

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

A. Hiperplasia fibrosa inflamatória
B. Linfoma
C. Paracoccidioidomicose

A. Líquen plano
B. Leucoplasia
C. Candidose pseudomembranosa

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

A. Queilite
B. Herpes
C. Afta

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

1

2

4

6

3

5

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

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

Câmara Técnica de
Endodontia

EndodontiaContato
www.crosp.org.br

endodontia@crosp.org.br
3549-5500
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Como são feitos os tratamentos?

Os tratamentos variam de acordo com o 
tipo de dor orofacial e sua complexidade. 
Nas dores crônicas o tratamento pode 
ser prolongado, havendo necessidade de 
acompanhar o paciente. Assim, a aborda-
gem pode ser uni ou multidisciplinar . Eis 
alguns exemplos de opções terapêuticas:

•	Placas miorrelaxantes, que são aparelhos 
de uso bucal
•	Método de terapia física (calor, ultrassom,  
TENS, etc.)
•	Mudanças de hábitos
•	Acupuntura
•	Medicamentos 
•	Cirurgia em casos específicos

Os pacientes com dor crônica também 
podem apresentar alterações psicoló-
gicas ou psiquiátricas associadas, como 
depressão e ansiedade. Estas podem 
também exigir tratamento especializa-
do. O mesmo ocorre em relação a dis-
túrbios do sono.

Quando, além de DTM o paciente apre-
sentar outras dores na região da cabeça 
e pescoço, como enxaqueca ou cefaleia 
tipo tensão e cervicalgias, todas elas de-
vem ser adequadamente diagnosticadas 
e tratadas para controle total da dor. 

Câmara Técnica de
Disfunção Temporomandibular 
e Dor Orofacial

Disfunção Temporomandibular 
e Dor Orofacial

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

3549-5500
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Em janeiro de 2015 a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou a 
resolução que dispõe sobre o controle de 
comercialização, publicidade e venda de 
clareadores dentais. A venda dos agen-
tes clareadores só pode ser realizada com 
prescrição de cirurgiões-dentistas e as 
embalagens e campanhas dos produtos 
devem seguir os termos da resolução.

O que pode ocorrer com o uso indevido 
dos agentes clareadores, sem a 
orientação do cirurgião-dentista?

Sensibilidade dentária

Devido a:
•	Retrações gengivais
•	Restaurações mal adaptadas
•	Presença de cárie
•	Áreas dentais desmineralizadas

Irritação gengival

Devido à:
•	Gel clareador em excesso
•	Moldeira mal adaptada

         Os agentes clareadores só podem ser 
vendidos com prescrição de um cirurgião dentista. 

Câmaras Técnicas de
Dentística e Periodontia

Clareamento Dental
O que você deve saber sobreContato

www.crosp.org.br
dentistica@crosp.org.br

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

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

Câncer bucal
Prevenção e Diagnóstico deContato

www.crosp.org.br
3549-5500
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O que é Acupuntura?

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

Câmara Técnica de
Acupuntura

AcupunturaContato
www.crosp.org.br

acupuntura@crosp.org.br
3549-5500
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ZELANDO 

PELA ÉTICA E 

FISCALIZANDO 

O EXERCÍCIO DA 

ODONTOLOGIA.




