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A o englobar os direitos e deveres das(os) 
profissionais da Odontologia, o Código 
de Ética Odontológica (CEO) oferece os 

elementos imprescindíveis para o desempenho da 
atividade profissional por meio de uma postura 
virtuosa. Essa conduta é essencial para a garantia 
do respeito à dignidade humana – sendo que o 
comportamento indecoroso constitui um terreno 
fértil para uma série de atitudes antiéticas que podem 
ocasionar graves danos aos indivíduos envolvidos. 
Nesse contexto, a postura digna esperada da(o) 
profissional da Odontologia envolve, entre muitos 
assuntos, a comunicação por meio de entrevistas 
ou palestras, e essas atividades que podem gerar 
dúvidas, equívocos e até processos éticos. 

É permitido a(o) profissional da Odontologia 

Os direitos e deveres éticos das(os) cirurgiãs(ões)-dentistas 
ao conceder entrevista ou ministrar palestras públicas

Comunicação ética
em Odontologia

inscrita(o) no Conselho Regional conceder 
entrevistas em meios de comunicação ou 
palestras públicas. No entanto, é preciso seguir  
as disposições do CEO e preservar a compostura, 
a decência e o decoro. Isso significa adotar uma 
posição moralmente digna, nobre, honrada, em 
conformidade com a importância do assunto, 
respeitando o público, a profissão, outras(os) 
profissionais e a si mesmo. Assim, as normas para 
a comunicação e divulgação presentes no CEO 
são dirigidas a todas as pessoas físicas e jurídicas 
que praticam a Odontologia. 

Essas determinações estão reunidas em artigos 
distintos do CEO, que devem ser observados 
quando a(o) profissional for convidado a dar 
uma entrevista ou palestrar. No capítulo II, 

que trata dos direitos fundamentais, de acordo 
com o artigo 5º, inciso II, constitui um direito 
das(os) profissionais inscritas(os) “guardar 
sigilo a respeito das informações adquiridas no 
desempenho de suas funções”. Porém, além de um 
direito, o sigilo em relação a informações pessoais 
dos pacientes também é um dever, previsto no 
artigo 9º, inciso VIII do mesmo capítulo, o qual 
elenca como dever fundamental “resguardar 
o sigilo profissional”.  O sigilo profissional 
também e tratado no capítulo VI, que reforça 
a caracterização de infração ética em caso de 
violação do mesmo. Portanto, a adoção desse 
comportamento deve ser garantida ao conceder 
uma entrevista ou ministrar uma palestra no 
exercício da profissão. 
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4 CARTA AO LEITOR
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E m 2020, a Odontologia, assim como  
todo a sociedade, enfrentou muitos 
desafios em decorrência da pandemia  

de Covid-19. Foi necessário redobrar os 
cuidados de biossegurança já existentes e criar 
novos protocolos para as visitas dos pacientes 
às clínicas e consultórios odontológicos, a fim 
de evitar a contaminação cruzada. Esse trabalho 
contou com a orientação do CROSP e de outras 
entidades de saúde, com informações constantes 
em diferentes mídias, desde redes sociais até  
a imprensa tradicional.

O CROSP também atuou incansavelmente 
junto a órgãos de governo, conselhos, associações 
da indústria e entidades de classe para 
acompanhar e contribuir com as normativas  
e resoluções que tratavam das condições  
de trabalho das(os) cirurgiãs(ões)-dentistas.

Mesmo diante das adversidades impostas pelo 
cenário de crise, temos muito orgulho de afirmar 
que as(os) profissionais de saúde bucal seguiram 
proporcionando um atendimento odontológico 
seguro e de excelência para a população, 
atendendo urgências, emergências e, para  
os procedimentos eletivos, respeitando  
todas as diretrizes sanitárias.

Seguindo a linha editorial de abordar 
questões relevantes para a profissão, esta edição 
do CROSP Em Notícia apresenta os direitos 
e deveres éticos ao conceder entrevistas ou 
ministrar palestras públicas. São atividades 
importantes para promover a valorização da 
Odontologia e explicar temas de saúde bucal 

A conduta ética é essencial para o exercício 
da Odontologia, principalmente em situações 
delicadas, como ao receber pacientes que 
querem validar tratamentos de terceiros. Nesses 
casos, não constitui infração ética emitir uma 
segunda opinião, desde que não haja crítica a um 
suposto erro técnico-científico, nem classificação 
das técnicas utilizadas pela(o) outra(o) 
profissional como inadequadas ou ultrapassadas. 

Confira também matéria sobre como  
proceder em casos de emergências médicas 
durante atendimentos odontológicos, além  
de notícia sobre as melhorias nos equipamentos 
e laboratórios da policlínica do Centro 
Odontológico da Polícia Militar do Estado  
de São Paulo, que oferece um atendimento  
de referência há mais de 100 anos. 

Boa leitura e até a próxima! 

Marcos Jenay Capez
Presidente do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo

Diretoria de Comunicação Institucional:
Vanessa Figueiredo

Jornalista responsável: Thiago Brito Rebouças 
(MTB 0084620/SP)

Reportagem: Cindy Wilk, Iara Crepaldi, Juliana 
Stern, Laiz Sousa e Mariana Nepomuceno

Direção de arte: Claudio Franchini

Mesmo diante das 
adversidades impostas pelo 

cenário de crise, temos muito 
orgulho de afirmar que as(os) 
profissionais de saúde bucal 

seguiram proporcionando um 
atendimento odontológico 
seguro e de excelência para 

a população, atendendo 
urgências, emergências 

e, para os procedimentos 
eletivos, respeitando todas 

as diretrizes sanitárias
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para proteger profissionais e pacientes

para a sociedade, mas que devem estar em 
conformidade com diretrizes do Código  
de Ética Odontológica.

Ainda no contexto da atuação ética, 
a comunicação clara com o paciente é 
fundamental para estabelecer uma relação franca 
e garantir o sucesso do tratamento odontológico. 
Nesta edição, apontamos a importância da 
integração entre anamnese e planejamento para 
gerenciar expectativas e até evitar possíveis 
conflitos e processos judiciais. 

Odontologia unida
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As entrevistas 
O assunto da comunicação é aprofundado 

no capítulo XVI, que trata de propaganda e 
publicidade, sendo o tema abordado em sua 
seção I a entrevista. Segundo o artigo 47º: 
a(o) profissional inscrita(o) poderá utilizar-
se de meios de comunicação para conceder 
entrevistas ou palestras públicas sobre assuntos 
odontológicos de sua atribuição, com finalidade 
de esclarecimento e educação no interesse da 
coletividade, sem que haja autopromoção ou 
sensacionalismo e preservando sempre o decoro 
da profissão, sendo vedado anunciar neste  
ato o seu endereço profissional, endereço 
eletrônico e telefone. 

Portanto, a finalidade da entrevista  
ou da palestra em locais públicos deve ser  
a de esclarecimento e de educação sobre  
tema interessante e relevante para sociedade. 

Já o artigo 48º, no inciso I, determina que  
é vedado a(o) profissional inscrita(o) “realizar 
palestras em escolas, empresas ou quaisquer 
entidades que tenham como objetivo a 
divulgação de serviços profissionais e interesses 
particulares diferente da orientação e educação 
social quanto aos assuntos odontológicos”.  
Esse artigo amplia as disposições éticas 
referentes à entrevista e às palestras públicas 
presentes nos incisos do artigo 44º, referente 
a palestras em escolas, empresas ou entidades. 
Assim, é configurada infração ética da(o) 
palestrante perder o foco do assunto 
odontológico, bem como se distanciar da 
finalidade de orientação e educação de uma 
palestra ou ainda manifestar interesse particular 
e de divulgação de serviço profissional. 

No inciso II do mesmo artigo, fica determinado 
que é vedado “distribuir material publicitário 
e oferecer brindes, prêmios, benefícios ou 
vantagens ao público leigo, em palestras  
realizadas em escolas, empresas ou quaisquer 
entidades, com finalidade de angariar  
clientela ou aliciamento”. Ou seja, se a(o) 
profissional aproveitar a realização de palestras 
para atrair ou ganhar clientela por meio  
de estratégias de publicidade, o mesmo incorrerá 
em infração ética. 

Em seu inciso III, o artigo 48º descreve 
como vedada a realização de “diagnóstico ou 
procedimentos odontológicos em escolas, 
empresas ou outras entidades, em decorrência 
da prática descrita nos termos desta seção”. Essa 
infração ética, cometida ao fazer uso de uma 
entrevista ou palestra ocorrida para realizar 
diagnóstico ou procedimentos odontológicos,  
é caracterizada como desvio de finalidade,  
uma vez que o ato estaria excedendo os limites  
da orientação e educação social. 

Já o inciso IV do mesmo artigo determina que 
é vedado a(o) profissional inscrita(o) “aliciar 
pacientes, aproveitando-se do acesso às escolas, 
empresas e demais entidades”. 

As circunstâncias tratadas no artigo 48º 
também estão pressentes no artigo 7º, alínea “a”, 
da Lei nº 5.081/66, a qual determina ser vedado 
a(o) cirurgiã(o)-dentista: expor em público-geral 
trabalhos odontológicos e usar de artifícios de 
propaganda para granjear clientela. Além disso, 
essas situações são abordadas nos seguintes 
artigos do CEO: 
• Artigo 13º, inciso I (constitui infração ética:  

I - agenciar, aliciar ou desviar paciente de 
colega, de instituição pública ou privada); 

• Artigo 20º, inciso VIII (constitui infração ética: 
VIII - permitir o oferecimento, ainda que  
de forma indireta, de seus serviços, através  
de outros meios como forma de brinde, 
premiação ou descontos); 

• Artigo 35º incisos III e VII (constitui infração 
ética: III - utilizar-se da influência do cargo para 
aliciamento e/ou encaminhamento de pacientes 
para clínica particular, VII - aliciar pacientes 
ou alunos, oferecendo vantagens, benefícios ou 
gratuidades, para cursos de aperfeiçoamento, 

atualização ou especialização); 
• Artigo 44º, inciso XIV (que tipifica como 

infração ética a concorrência desleal por meio 
do utilitarismo da circunstância). 
Portanto, as entrevistas e palestras devem  

ter a finalidade única e exclusiva de orientação  
e educação profissional, sendo que o  
entrevistado ou palestrante deve permanecer  
no tema da atividade, mantendo postura  
digna, observando as determinações  
do CEO e preservando o sigilo profissional.

A(o) profissional inscrita(o) poderá utilizar-se de meios de 
comunicação para conceder entrevistas ou palestras públicas 

sobre assuntos odontológicos de sua atribuição, com finalidade 
de esclarecimento e educação no interesse da coletividade, sem 

que haja autopromoção ou sensacionalismo
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A s(os) cirurgiãs(ões)-dentistas estão 
sujeitas(os) a processos judiciais movidos 
por pacientes. Nesse contexto, cada 

vez mais, é preciso pensar na importância da 
integração entre a anamnese, o planejamento do 
tratamento e a expectativa do público atendido 
para não gerar dúvidas.

A anamnese é a parte mais importante do 
prontuário, mas, muitas vezes, pode ser deixada 
de lado pelas(os) profissionais, por conta da falta 
de tempo e do excesso de atividades. No entanto, 
saber o histórico de cada paciente influencia na 
qualidade dos serviços odontológicos e, por essa 
razão, pode evitar problemas.

Nesse contexto, Soraya Monteiro Guedes 
Fernandez, cirurgiã-dentista e presidente da 
Câmara Técnica de Odontologia Legal do CROSP, 
aconselha a categoria a dedicar mais tempo no 

Im
ag

em
 m

er
am

en
te

 ilu
str

at
iv

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck

solicitar a assinatura do paciente. Outros pontos 
importantes que devem constar é o histórico  
do tratamento escrito pela(o) profissional,  
como as faltas e consultas remarcadas”, salienta  
a odontolegista.

“Esse relatório com a rubrica do paciente, mais 
tarde, pode servir de prova judicial na defesa  
de uma(um) cirurgiã(o)-dentista. Ultimamente, 
tornou-se recorrente os pacientes processarem 
as(os) profissionais de Odontologia. Em parte,  
isso se deve à expansão da propaganda na  
mídia, que coloca os resultados em um patamar 
muito elevado. Assim, as expectativas das 
pessoas estão cada vez maiores e, nem sempre,  
é viável atendê-las”, diz.

Outra recomendação é formalizar a prestação 
de serviços odontológicos em um contrato no 
qual os direitos e os deveres de ambas as partes 

levantamento de dados sobre o histórico do 
paciente. Dessa forma, é possível saber detalhes 
como, se a gengiva costuma sangrar, como é 
o hábito de higiene bucal, se a pessoa utiliza o 
fio dental, se tem alguma doença, entre outros 
exemplos. “Quando um paciente entra na minha 
sala, por exemplo, sempre entrego a anamnese e 
acompanho com ele em uma conversa bem franca”, 
reforça Soraya. 

Na maior parte dos casos, a anamnese mistura 
questões dissertativas e alternativas para que o 
paciente responda “sim” ou “não”. Porém, uma 
boa forma de a(o) cirurgiã(o)-dentista se precaver 
de possíveis denúncias é incluir a opção “não sei”. 
“Imagine a seguinte cena: perguntamos se a pessoa 
teve febre amarela, mas ela simplesmente não sabe, 
não se lembra. Quando as escolhas são restritas 
a ‘sim’ ou ‘não’, a tendência é que a resposta seja 

negativa. Contudo, se existe a escolha ‘não sei’, o 
profissional pode agir preventivamente para tratar 
como se ela já tivesse tido a doença. Isso pode 
impedir muitos problemas de relacionamento e de 
conflitos no Judiciário”, afirma a cirurgiã-dentista.

Além desse tipo de informação, há outras 
situações nas quais o paciente não tem a resposta, 
fato que pode, mais tarde, interferir no resultado  
da execução do trabalho. Nessa circunstância estão 
as alergias a medicamentos, por exemplo.

Depois de a anamnese ser concluída, a(o) 
cirurgiã(o)-dentista deve pedir que o paciente 
assine o documento que respondeu. Além disso, 
é importante que esse arquivo fique guardado 
em segurança, seja em consultórios ou clínicas 
odontológicas. “Nas consultas, a(o) profissional 
deve incluir no prontuário odontológico o 
procedimento realizado, a data em que atendeu e 

É importante comunicar ao paciente sobre 
alterações no tratamento e sanar todas as 
dúvidas para estabelecer uma relação franca

Integração entre anamnese 
e planejamento evita 
insatisfação de pacientes e 

processos 
judiciais

Podcast CROSP
Para saber mais sobre o prontuário, ficha 

clínica e anamnese, bem como os registros 
de materiais utilizados nos tratamentos,  
a Rádio CROSP lançou o episódio  
#1 Prontuário Odontológico: como 
atualizar e manter com orientações da 
presidente da Comissão 
de Ética do CROSP,  
Sofia Takeda Uemura.  
Ouça o podcast completo 
no Qr-Code ao lado.

estejam minuciosamente descritos. Nas cláusulas 
contratuais, é recomendável que as(os) profissionais 
deixem evidente as eventuais alterações que podem 
ocorrer ao longo dos procedimentos. “É explicar 
de forma direta: podem ser necessários exames 
complementares durante o tratamento, como 
radiografias panorâmicas ou periapicais”.

A(o) cirurgiã(o)-dentista deve passar essa 
mensagem em uma linguagem direta e objetiva, 
de modo que o indivíduo realmente a(o) 
compreenda. Assim, em caso de alterações no 
programa de tratamento — e consequentemente 
no valor a ser cobrado —, haverá respaldo para 
uma defesa na hipótese de uma ação judicial 
ser movida. “É muito comum a seguinte 
reclamação: um diagnóstico prévio aponta 
para uma restauração, mas, na hora de mexer, 
percebe-se que se trata de um canal. Por isso, 
o preço será maior do que o anteriormente 
estimado. Essa é uma questão muito difícil  
para os leigos entenderem. Por esse motivo,  
a explicação tem que ser bem didática, antes  
do tratamento iniciar”.

Mais um ponto importante é informar ao 
paciente que, embora as(os) profissionais dominem 
as técnicas, cada organismo reage de um jeito.

Para pacientes com doenças pré-existentes, 
a classe odontológica deve pedir por escrito 
autorização dos médicos especialistas. Ou seja,  
se um paciente é diabético, o ideal é enviar  
uma carta ao médico com o planejamento 
odontológico. Dessa forma, pode-se conseguir 
um aval mais técnico para dar continuidade 
às intervenções. O mesmo vale para pacientes 
cardiopatas ou em tratamento de câncer, entre 
outras situações semelhantes.

Mais um ponto crítico da anamnese são os 
casos em que o paciente, por algum motivo, 
sente-se constrangido em dar a resposta para 
a(o) cirurgiã(o)-dentista. “Por essa razão,  
vale muito a pena investir um tempo em um 
diálogo aberto. No olho no olho, conseguimos 
identificar situações mais delicadas, o que  
é fundamental para prevenir complicações”, 
explica a especialista.

Situações emergenciais 
devem ser documentadas

Também é uma questão relevante os 
atendimentos emergenciais. Não raro, um paciente 
solicita uma solução provisória, principalmente 
por razões estéticas. A(o) cirurgiã(o)-dentista 
deve se resguardar e pedir que seja assinado um 
documento no qual o paciente confirma que tem 
ciência de que aquele procedimento é temporário. 
“A pessoa quebra o dente da frente e tem uma 
entrevista de emprego ou outro compromisso 
social importante. Desse modo, ela pede que seja 
dada uma solução momentânea. Nesses casos, 
é fundamental documentar que o paciente foi 
avisado que aquele não é um método definitivo  
e os riscos envolvidos nessa técnica”. 

Recomendações ao paciente
precisam ser registradas

Quando um tratamento requer um cuidado 
por parte do paciente para ser bem-sucedido, é 
imprescindível registrar que ele foi informado a 
respeito dessa indicação. Por exemplo: no caso de 
uma restauração muito grande, é crucial que a(o) 
cirurgiã(o)-dentista peça que a pessoa assine um 
documento evidenciando que está ciente de que 
não deve morder alimentos muito duros. “Por 
mais que a(o) profissional tenha a radiografia para 
comprovar o resultado final do procedimento, 
ocorre de o paciente alegar que não foi avisado 
sobre a restrição. Nesses casos, o risco de a(o) 
cirurgiã(o)-dentista sofrer uma injustiça  
é alto. O juiz não necessariamente entende  
as técnicas odontológicas. Daí a importância  
dos registros”, diz Soraya. 

Cirurgiã(o)-dentista 
deve conhecer a sua 
responsabilidade ética

As(os) profissionais de Odontologia precisam 
admitir quando não têm experiência ou 
habilitação em determinada intervenção. Nessas 
circunstâncias, o correto é encaminhar a pessoa 
para uma(um) especialista. “Infelizmente, temos 
visto muitas(os) profissionais arriscando a fazer 
procedimentos que não estão acostumados.  
Essa é uma das razões para o aumento dos 
processos na Justiça”, esclarece Soraya.

Mais um tópico crucial é admitir o erro quando 
ele ocorrer, bem como ressarcir o paciente dos 
danos. Isso pode evitar que o conflito vá parar nos 
tribunais. “Quando acontece uma intercorrência, 
um erro da(o) profissional, por questões éticas, 
ela(e) deve ser solidária(o) no reparo. Hoje em 
dia, ninguém quer assumir os equívocos, porém 
ninguém está livre de cometer falhas. Por isso, 
inclusive, a honestidade é primordial”.

“Sempre aconselho a todas(os) que tenham 
acesso ao Código e leiam e releiam quantas 
vezes for necessário. Assim, a(o) profissional não 
terá dúvidas sobre o que pode ou não ser feito”, 
aconselha Soraya.
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Na maioria das vezes, o que há são 
questionamentos do paciente sobre o que será feito 

e a relevância do tratamento proposto

10 ATUAÇÃO

E m tempos de muita informação disponível 
a apenas um clique de distância dos 
pacientes, é muito comum que eles 

questionem os tratamentos propostos e a opinião
das(os) cirurgiãs(ões)-dentistas. Muitas vezes, 

ainda, isso leva este paciente a buscar uma 
segunda opinião. Nestes casos, o mesmo Código 
de Ética Odontológica que zela pelo equilíbrio 
entre os deveres da(o) cirurgiã(o)-dentista e o 
livre arbítrio dos pacientes, também conta com 
diretrizes que garantam que a relação entre 
estes dois profissionais seja pautada pela ética. 
Diante disso, quais as orientações para emitir 
uma segunda opinião em relação ao tratamento 
proposto pela(o) colega?

“Em princípio, uma vez consultada(o) 
pelo paciente a respeito de um tratamento 
odontológico sugerido por outra(o) profissional, 
não constituirá infração ética a segunda opinião 
da(o) cirurgiã(o)-dentista, desde que não haja 
crítica a um suposto erro técnico-científico da(o) 
colega, bem como às técnicas utilizadas pela(o) 
outra(o) profissional como sendo inadequadas  
ou ultrapassadas”, alerta a Comissão de Ética  
do Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo (CROSP). Esta infração ética está descrita 
no inciso IV do artigo 44º do capítulo XVI  
do Código de Ética Odontológica. 

A(o) profissional pode emitir a sua opinião 
sem criticar o colega ausente, apresentando, por 
exemplo, uma alternativa ao tratamento proposto. 
É importante ressaltar que entende-se como 
crítica não apenas a manifestação verbal,  
mas também o que foi atestado por meio  
de emissão de laudos e pareceres. Assim,  
uma eventual segunda opinião por si só não 
configura infração ética.

Abordagem correta
A(o) cirurgiã(o)-dentista deverá concentrar-

se em apenas apresentar o plano de tratamento 
proposto por ela(e) para o caso do paciente  
em questão, da forma mais objetiva, pontuando 
adequadamente os propósitos, riscos, custos 
e suas alternativas. Deverá, portanto, agir 
respaldado pela ética, pela ciência e pela 
literatura, na indicação de tratamentos e 
procedimentos que considerar mais apropriados 
para o caso em questão.

Além disso, constitui infração oferecer serviços 
ou consultas gratuitas, conforme determinado 
no capítulo VIII, art. 20 do Código de Ética 
Odontológica. Portanto, ao ser procurada(o) 
para uma segunda opinião, a(o) profissional deve 
cobrar o valor da consulta normalmente. 

Mas e se houver erro de fato?
Se a(o) profissional procurada(o) realmente 

considerar que se trata de um caso em que 
a crítica a(o) colega não apenas é oportuna 
bem como necessária, é válido ressaltar que 
o Código de Ética Odontológica, conforme 
artigo 8º, do capítulo III, só permite a crítica por 
intermédio de uma representação ao Conselho 
Regional, oportunidade em que a(o) profissional 
questionada(o) acerca do tratamento dispensado 
poderá apresentar a sua defesa, resguardando-se  
o sigilo, a privacidade e o direito ao contraditório 
e à ampla defesa.

O outro lado
Da mesma forma que um paciente tem o direito 

de buscar uma segunda opinião e eventualmente 
decidir por realizar o tratamento com esta(e) 
segunda(o) profissional consultada(o), ele 
também pode usar este novo parecer para 
certificar-se de que a indicação que recebeu 

anteriormente estava correta e, portanto, voltar 
para iniciar o tratamento. Também neste caso a(o) 
cirurgiã(o)-dentista deverá ater-se a seu plano  
de tratamento, pontuando adequadamente  
os propósitos, riscos, custos e suas alternativas, 
devendo evitar críticas. 

Na maioria das vezes, o que há são 
questionamentos do paciente sobre o que será 
feito e a relevância do tratamento proposto.  
Ocasiões como essas não devem necessariamente 
ser vistas como problemáticas e conflituosas,  
até por que o paciente deve compreender como 
será a ação profissional e qual o seu objetivo. 
Momentos assim podem até mesmo ser 
encarados como oportunidades para reforçar a 
relação entre profissional e paciente, por meio de 
uma conversa tranquila e atenciosa, em que a(o) 
cirurgiã(o)-dentista se preocupa em fortalecer  
a confiança do paciente para que o tratamento se 
desenvolva com segurança, de modo que ambos 
se tornem conhecedores de direitos, deveres  
e responsabilidades mútuas. 

Importante lembrar que antes do início de 
qualquer procedimento, é imprescindível que seja 
elaborado, lido e assinado pelo paciente o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Nesse documento constam os propósitos, os 
riscos, os custos e alternativas do tratamento, para 
que fique consignado entre cirurgiã(o)-dentista 
e paciente quais os procedimentos alternativos 
e necessários. O conhecimento integral do 
tratamento diminuirá a ansiedade do paciente  

e as complicações, promovendo maior qualidade 
dos serviços odontológicos e maior satisfação 
da(o) cirurgiã(o)-dentista e do paciente. 

Prontuário odontológico
Outra dúvida recorrente é como proceder 

se o paciente pede para levar o prontuário 
odontológico com o intuito de ouvir uma segunda 
opinião. Apesar de o documento pertencer a(o) 
cirurgiã(o)-dentista, de acordo com o artigo 
18, inciso I, do Código de Ética Odontológica, 
é necessário mantê-lo em arquivo próprio, 
assegurando cópias e acesso ao paciente, que  
já está em tratamento, sempre que solicitado. 

A recusa a esse direito é considerada ilegítima  
e fere o previsto no texto: “Constitui infração  
ética negar, ao paciente ou periciado, acesso  
a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia 
quando solicitada, bem como deixar de lhe  
dar explicações necessárias à sua compreensão, 
salvo quando ocasionem riscos ao próprio 
paciente ou a terceiros”. 

Originais de exames que foram pagos pelos 
pacientes devem ser entregues a eles, sendo  
que a(o) cirurgiã(o)-dentista tem o direito  
de ficar com uma cópia. É importante destacar, 
nesse ponto, que somente o paciente ou seu 
representante legal podem ter direito de acesso  
ao prontuário, visto que é um documento 
sigiloso. As informações contidas no prontuário 
odontológico são protegidas pelo direito  
à intimidade e privacidade do paciente.

Desta maneira, estando ciente do tratamento 
da(o) profissional procurada(o) para emitir uma 
segunda opinião, fica também o paciente livre 
para escolher qual realizará. 

Neste caso, a(o) cirurgiã(o)-dentista não 
incorrerá na infração ética consistente no ato de 
agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega, 
devendo estar atento tanto às suas manifestações 
verbais, quanto à emissão de laudos e pareceres, 
conforme acima exposto.

Outra questão pragmática que pode interferir 
na tomada de decisão do paciente em favor da(o) 
profissional procurada(o) para consulta é o valor 
cobrado pelo tratamento. Tendo em vista que  
não há uma tabela fixa, os valores cobrados a 

título de honorários para serviços odontológicos 
variam de acordo com cada profissional.  
No entanto, caso a(o) profissional responsável 
pela segunda opinião venha a comparar valores e 
por conta disso oferte ao paciente um valor abaixo 
do praticado pela(o) primeira(o) profissional, 
poderá, sim, incorrer em agenciamento, 
aliciamento ou desvio de paciente de colega. 

Assim, o que o Código de Ética Odontológica 
proíbe nesse sentido é o aviltamento da profissão, 
em que a(o) profissional cobra um valor muito 
abaixo da média do mercado, bem como a 
concorrência desleal, em que a(o) profissional 
aproveita a oportunidade de ser consultada(o)  
e tenta “cobrir” o valor orçado por seu colega.

Ao receber pacientes que querem validar tratamentos de outras(os) profissionais, 
é muito importante atentar para o que diz o Código de Ética Odontológica

Como emitir
segunda opinião
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E mergências médicas não escolhem 
lugar nem horário para acontecer, e 
fatores como o estresse podem ajudar 

a desencadear as ocorrências. A iminência de 
ser submetido a um tratamento - muitas vezes 
associado ao medo ou à dor - pode ocasionar 
a liberação excessiva do hormônio cortisol, 
fazendo com que o paciente apresente sintomas 
como tremores, palidez e sudorese. 

Desde um quadro de alteração de pressão 
arterial ou dificuldades respiratórias (asma, 
bronquite, enfisema, doença pulmonar 
obstrutiva crônica) até alteração ou perda  
de consciência (lipotimia, sincope,  
hipotensão postural ortostática, acidente 
vascular cerebral), há vários tipos de 
emergências médicas que podem ocorrer 
durante o atendimento odontológico.

Para reduzir a incidência desses casos, as(os) 
profissionais devem saber identificar e prevenir 

possíveis complicações. O conhecimento sobre 
as complicações médicas, associado a uma 
boa estrutura do consultório, é essencial para 
que todo o procedimento odontológico seja 
realizado com segurança, levando à diminuição 
de riscos. Para tanto, é imprescindível contar 
com uma equipe devidamente capacitada e 
estabelecer um protocolo eficiente de ação. 

Antecipando o problema
“A conduta correta para diminuir 

intercorrências começa com uma anamnese 
cuidadosa, seguida de um bom exame físico. 
Uma forma eficaz de prevenção é ter o hábito 
de aferir os sinais vitais antes do procedimento 
odontológico. É importante, ainda, que o paciente 
seja sempre orientado a comparecer à consulta 
alimentado e com todos os medicamentos de 
uso de rotina já administrados”, orienta Juliana 
Bertoldi Franco, cirurgiã-dentista do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 
(Instituto Central e Hospital Auxiliar de Suzano), 
membro da Câmara Técnica de Odontologia 
Hospitalar e de Pacientes Especiais do CROSP.

“Ressalto a importância da anamnese com 
uma boa coleta da história clínica do paciente, 
doenças pré-existentes, intercorrências 
anteriores durante procedimentos médicos 
e odontológicos, medicamentos em uso 
(perguntas a serem feitas ao paciente em todas 
as consultas), histórico de alergias e aferição dos 
sinais vitais prévios às consultas. Caso o paciente 
já apresente alguma alteração nesta aferição 
inicial, como dor de cabeça, dor na nuca, cabeça 
pesada, sonolência, sudorese ou mal-estar geral, 
pode-se postergar a consulta para um momento 
mais oportuno”, diz Juliana.

A anamnese eficiente também pode evitar 
reações alérgicas - muitas vezes o paciente diz 
ser alérgico a medicamentos ou anestésicos 

Anamnese é fundamental para prevenir imprevistos, evitar reações 
alérgicas e identificar condições sistêmicas; capacitação profissional 
e preparação do local de atendimento também são importantes

no consultório: como proceder
Emergências

odontológicos (resina acrílica) e preenchedores 
faciais (harmonização orofacial) devem ser 
considerados como medicamentos - o paciente 
deverá ser encaminhando ao médico alergista 
para avaliação mais apurada, ressalta Juliana.

As emergências médicas que acontecem no 
consultório podem ser divididas em duas classes: 
aquelas que ocorrem no paciente que já apresenta 

locais devido a um quadro de mal-estar gerado 
pelo próprio cortisol produzido pelo estresse.  
A coleta da história clínica irá orientar o uso  
de medicamentos de outras classes ou outro tipo 
de anestésico local.

Caso a(o) profissional tenha dúvida sobre 
possíveis alergias que o paciente relata 
- sendo que anestésicos locais, produtos 

Mesmo que se tente minimizar imprevistos, eles ainda 
podem acontecer. A síncope vasodepressora – o desmaio 

comum – é a emergência médica mais relatada no ambiente 
odontológico, respondendo por mais de 50% dos casos

uma doença pré-existente ou as que aparecem 
independentemente da patologia geral do indivíduo. 

Para cada caso há protocolos específicos de 
atendimento, os quais devem ser de conhecimento 
da(o) cirurgiã(o)-dentista – há cursos 
preparatórios, como o BLS (Basic Life Support) ou 
outros voltados ao atendimento de emergências.

Em virtude da pandemia da Covid-19, os 
protocolos de segurança devem ser reforçados 
pelos profissionais, com o uso de equipamentos 
de protação individual como o face shield 
(protetor facial), máscaras N95 ou PFF2 e capote 
impermeável. A aferição da temperatura também é 
indicada assim que o paciente chega ao consultório. 

Outro ponto importante é recomendar o não 
comparecimento dos pacientes às consultas, caso 
apresentem sintomas como febre, mal estar ou 
qualquer outro indicativo da doença. Saiba mais 
sobre os protocolos no contexto da pandemia, 
acessando o Qr-Code nesta página.Im
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A estrutura do consultório odontológico 
e a preparação da equipe são fatores 
mais importantes no controle de 
eventualidades médicas. 
Confira informações importantes  
para lidar com essas situações: 
• Fazer uma anamnese cuidadosa,  

seguida de exame físico;
• Investir no treinamento da equipe  

auxiliar para emergências; 
• Estabelecer fluxo para serviços  

de pronto atendimento médico;
• Equipar o consultório com instrumentos 

para a verificação de sinais vitais:
• Aparelhos de aferir pressão arterial;
• Glicosímetro;
• Oxímetro de pulso;
• Cilindro de oxigênio.

• Ter um kit de medicamentos e acessórios:
• Anti-histamínicos;
• Vasodilatores;
• Broncodilatores;
• AAS comprimido;
• Adrenalina intramuscular;
• Garrotes, agulhas e seringas descartáveis;
• Cateter nasal, ambu e máscara facial  

para administração de oxigênio.
• Contar com um DEA (desfibrilador 

externo automático) para casos de parada 
cardiorrespiratória.

(sugerido por Juliana Franco)

Check-list para 
emergências

www.facebook.com/crospoficial

Urgência X emergência: qual é a diferença?
As duas palavras são geralmente utilizadas 
como sinônimos por grande parte dos 
profissionais de saúde, já que ambas podem 
ocorrer no consultório odontológico  
e necessitam de atenção e intervenção 
imediata ao paciente. Conceitualmente,  
no entanto há diferenças. 
Pode-se caracterizar urgência como  
uma situação aguda, clínica ou cirúrgica, 
mas sem risco de morte do paciente.  

Já emergência corresponde a um processo 
com risco iminente de morte ou de dano 
irreparável à vida, é de aparecimento 
repentino e inusitado, associado a uma 
alteração importante da condição geral  
de saúde do paciente, podendo escalar 
desde uma lipotimia até uma parada 
cardiorrespiratória. Um caso de urgência 
não tratado adequadamente pode evoluir 
para uma emergência.

Orientações básicas 
para o pronto-
atendimento
1. Interrompa o atendimento e remova 
todo e qualquer material que esteja 
dentro da boca do paciente;
2. Tente estimular o paciente, chamando 
pelo nome, tocando no ombro; 
3. Coloque o paciente em posição 
supina, com os pés mais elevados 
que a cabeça;
4. Observe se o paciente respira 
sozinho e se tem pulso (sentindo 
com o dedo indicador e médio 
sobre a região carotídea); 
5. Caso o paciente não responda 
aos seus comandos ou não tenha 
pulso e/ou respiração, acione o serviço 
de emergência médica;
6. Caso o paciente esteja em parada 
cardiorrespiratória, deve-se realizar 
o protocolo de ressuscitação 
segundo ensinado no curso de BLS: 
massagem cardíaca e manutenção 
da oxigenação do paciente.

14 PRONTO-SOCORRO
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Em casos de emergência
Mesmo que se tente minimizar imprevistos, 

eles ainda podem acontecer. A síncope 
vasodepressora – o desmaio comum –  
é a emergência médica mais relatada  
no ambiente odontológico, respondendo  
por mais de 50% dos casos. 

O tratamento inicial do paciente inconsciente, 
independentemente da causa, deve ser ancorado 
pela tríade de procedimentos básicos para 
preservação da vida: manutenção de via aérea, 
da respiração e da circulação sanguínea. Neste 
momento, a agilidade de um time de saúde bucal 
bem treinado faz toda a diferença - a equipe 
deve manter a calma, diagnosticar a possível 
causa da emergência e tomar as condutas 
possíveis. “É preciso também saber quando  
e para quem pedir socorro, ter treinamento  
para executar manobras de BLS, saber  
manusear os equipamentos e administrar 
medicamentos”, relata. Juliana.

Para pacientes que já apresentam algum 
comprometimento sistêmico, protocolos 
específicos devem ser aplicados para que o 
procedimento seja realizado sem complicações. 
Neste caso, ter um bom relacionamento com 

colegas médicos é importante para a verificação 
do estado de saúde geral do paciente.

Se durante o atendimento aparecerem 
placas cutâneas eritematosas, edema de 
lábio ou de pálpebra, deve-se administrar 
antialérgicos ou corticoides sistêmicos. Após 
contornada a ocorrência, é importante solicitar 
ao acompanhante para que o paciente seja 
encaminhado para casa ou para atendimento 
médico externo. Em situações de emergência 
no consultório envolvendo menores de idade e 
idosos, não há a necessidade de consentimento do 
representante legal do paciente para a intervenção. 

Os procedimentos de emergência para estes 
casos são os mesmos realizados em adultos, 
sendo que as informações sobre as intercorrências 
devem ser comunicadas ao responsável legal  
do paciente, com anotação em prontuário.  
É necessário atentar para a remoção de corpos 
estranhos e lembrar que existe adaptação em  
caso de parada cardiorrespiratória em crianças – 
nesse caso, seguir as diretrizes do BLS.

Estrutura física 
e equipamentos

Assim como a equipe, o consultório também 
deve estar preparado para eventualidades.  
É imprescindível haver um kit de medicamentos 
(anti-histamínicos, vasodilatores, broncodilatores, 
AAS comprimido e adrenalina intramuscular), 
equipamentos específicos para a verificação 
de sinais vitais, garrotes, agulhas e seringas 
descartáveis para a administração de medicação.

Especialistas sugerem também que é 
importante ter o DEA (desfibrilador externo 
automático) no consultório odontológico, 
a fim de ser usado nos casos de parada 
cardiorrespiratória. 

O tratamento inicial do paciente inconsciente, 
independentemente da causa, deve ser ancorado 

pela tríade de procedimentos básicos para 
preservação da vida: manutenção de via aérea, 

da respiração e da circulação sanguínea

Direitos e deveres
A relação entre equipe de saúde bucal  

e paciente deve ser sempre transparente  
e pautada pela ética. O paciente tem o dever 
de responder fielmente às perguntas realizadas 
durante a anamnese, assim como seguir as 
orientações feitas pela(o) cirurgiã(o)-dentista. 
Estas orientações devem ser claras e  
de acordo com o grau de entendimento  
do paciente e/ou acompanhante. 

O paciente não deve omitir nenhum sinal ou 
sintoma clínico, e é importante manter atualizada 
a lista de medicamentos em uso ou informar 
possíveis alterações do tratamento médico.  
“Por isso que a anamnese deve ser revisada  
em toda consulta odontológica”, relata Juliana. 

Prestar socorro é, evidentemente, dever 
da(o) cirurgiã(o)-dentista diante de um evento 
imprevisível. O Código Penal, no artigo 135, 
cita que a omissão de socorro por parte  
da(o) profissional de saúde é considerado 
crime. Além disso, é dever da(o)  
cirurgiã(o)-dentista manter o prontuário 
atualizado com as informações pertinentes  
ao atendimento e às intercorrências.

Caso o paciente esteja consciente e ciente de 
sua condição clínica, ele tem autonomia para 
recusar o tratamento de emergência. Nesse 
caso, é importante anotar no prontuário sobre 
a negativa de atendimento, descrever qual o 
procedimento que se estava realizando, qual 
emergência ocorrida, e solicitar a assinatura  
de uma testemunha da recusa do tratamento. 

Pode ser feito inclusive um termo de recusa 
de atendimento de emergência, o qual deverá 
ser assinado pelo paciente. Por fim, o(a) 
cirurgião(ã)-dentista deve orientar e encaminhar 
o paciente a um serviço médico de emergência.

Manual de 
Biossegurança
Acesse o guia elaborado 
pelo CROSP para 
prevenção de infecções 
cruzadas durante o 
atendimento odontológico. 
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Seguiremos sempre 
a orientação técnica 

dos órgãos competentes, 
respeitando os princípios 

mais rígidos de 
biossegurança”

Tenente Coronel Dentista PM 
Celso Komoguchi Ogata
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E m operação desde a década de 1950,  
a policlínica do Centro Odontológico  
da Polícia Militar do Estado de  

São Paulo (PMESP) inaugurou, em outubro  
de 2019, uma série de reformas para continuar 
com o atendimento odontológico de  
excelência. Localizado no centro de São Paulo,  
na região da Luz, o espaço é destinado  
ao atendimento de referência de policiais  
militares da ativa e da reserva.

A policlínica agora conta com elevadores para 
cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, 
assim como melhorias nas clínicas, anfiteatro, 

diz que o foco do Centro Odontológico  
é a retomada das atividades clínicas com 
segurança. “Seguiremos sempre a orientação 
técnica dos órgãos competentes, respeitando  
os princípios mais rígidos de biossegurança”, 
afirma. “Também aguardamos, com grande 
expectativa, a disponibilização de uma vacina 
para imunizar com eficácia todo nosso público 
interno”, enfatiza o comandante.

Referência em assistência
odontológica

A reforma da policlínica reforça o 
comprometimento da PMESP com o 
atendimento odontológico de excelência, 
realizado há 109 anos pelo Centro Odontológico. 
Contando também com um plantão de 
urgências que funciona por 24 horas em todos 
os dias do ano, o Centro realiza tratamentos 
eletivos. Trabalham na unidade profissionais 
especializados em Dentística, Endodontia, 
Prótese, Periodontia, Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial, Dor Orofacial, Ortodontia, 
e Odontologia Legal. Além disso, a estrutura 
conta com serviços de diagnóstico por 
imagem, como radiografias digitais periapical, 
interproximal, panorâmica e tomografia 
computadorizada Cone Beam.

A estrutura de atendimento do Centro 
Odontológico, além da policlínica, também 
inclui diversas unidades integradas de saúde 
(UIS) espalhadas pelo Estado, que atendem 
os policiais da capital, região metropolitana 

laboratórios de prótese, salas de implante e saguão 
de entrada. A infraestrutura digital em rede 
também foi atualizada, visando à otimização de 
prontuários e recursos para Odontologia Legal.

Para o Tenente Coronel Dentista PM Celso 
Komoguchi Ogata, comandante do Centro 
Odontológico da PMESP, as novas instalações 
são conquistas que permitem que a estrutura de 
atendimento acolha os policiais militares com 
eficácia, humanismo e qualidade. 

“Com o advento da pandemia tivemos 
que enfrentar várias dificuldades para nos 
adaptarmos a nova rotina de trabalho”, explica. 

“A aquisição de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) em grande quantidade e 
a conscientização dos pacientes quanto ao 
risco de contaminação devido à produção 
de aerossóis durante o atendimento clínico 
foram as principais adversidades”, acrescenta. 
O Centro também adotou novo protocolo de 
biossegurança, cancelou agendamentos para 
tratamentos eletivos e, na policlínica, transferiu 
os atendimentos de urgência para o piso térreo 
do edifício de três andares - medidas para 
minimizar o risco de contágio. 

Para 2021, o Ten. Cel. Dent. PM Ogata  

Em 2020, a policlínica recebeu novos equipamentos, elevadores para cadeirantes 
e melhorias na estrutura que atende policiais há mais de 100 anos
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Centro Odontológico da Polícia 
Militar é referência em 

saúde bucal
e interior de São Paulo. Com um total de 132 
consultórios, o Centro dispõe de 183 oficiais 
cirurgiãs(ões)-dentistas, sendo 1 Tenente 
Coronel , 5 majores, 37 capitães e 140 tenentes. 

“O Centro tem profissionais altamente 
qualificados, selecionados por concurso público 
muito disputado, e que tem o compromisso de 
acolher e atender as demandas de saúde dos 
policiais militares que defendem a sociedade 
diariamente”, ressalta o Ten. Cel. Dent. PM Ogata. 

Para ingresso como 2º Tenente Cirurgiã(o)-

Dentista estagiário da PM, primeira patente dos 
profissionais que atuam no Centro, é preciso 
prestar concurso público. A prova abrange 
avaliação teórica, de aptidão física, médica, 
psicológica e psicotécnica; também compõem o 
processo de seleção, teste prático e investigação 
social. Após aprovação, os futuros oficiais fazem 
um estágio de aproximadamente três meses na 
Academia de Polícia Militar do Barro Branco 
(APMBB). De lá saem classificados para as 
unidades de atendimento.
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¹ Esta reportagem contou com contribuições dos integrantes da Câmara Técnica de Prótese Dentária,  da integrante da Câmara 
Técnica de Técnicos em Prótese Dentária, Silvia Berlinck, e de Yuri Bauer, graduando em Engenharia Ambiental na UFSCAR.

18 HIPERSENSIBILIDADE

R esinas à base de polimetilmetacrilato 
(PMMA) – composta de monômeros 
de metacrilato ou metacrilato de metila 

(MMA) – são excelentes alternativas para a 
produção de próteses dentárias. Versátil, tem 
como característica a biocompatibilidade, 
ausência de sabor e odor, propriedades térmicas 
satisfatórias, boa capacidade de polimento, 
estabilidade dimensional, aparência agradável  
e simplicidade técnica. 

Apesar dos atributos, este material pode causar 
efeitos colaterais em quem o manuseia. Dessa 
forma, técnicas(os) em prótese dentária e demais 
profissionais da Odontologia precisam utilizar 
os equipamentos de proteção individual (EPIs), 
como luvas, óculos de proteção ou faceshield para 
minimizar ao máximo os riscos de reações adversas.

Estudos clínicos e experimentais mostram que 
a exposição diária e em grandes quantidades de 

metacrilato, por meio da inalação, potencializa 
as chances de irritação ocular e na mucosa. 
Também há indícios de danos ao trato 
respiratório, especialmente na cavidade nasal.

“O manuseio do metacrilato de metila 
(MMA), pode ainda provocar doenças 
dermatológicas de contato, como manchas nas 
mãos, irritações na pele, coceira, ardência e 
rachaduras devido a sua toxicidade”, acrescenta 
Sarita Coraçari, membro da Câmara Técnica 
de Técnicos em Prótese Dentária do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP).

Esses sintomas, no entanto, nem sempre 
aparecem instantaneamente. Como no contato 
com qualquer outro componente químico,  
há pessoas menos e mais suscetíveis às  
reações adversas. “Em indivíduos com 
hipersensibilidade pode acontecer 
imediatamente e com consequências graves.  

O efeito crônico é cumulativo e pode até causar 
câncer”, adverte o integrante da Câmara Técnica 
de Prótese Dentária do CROSP Celso Tanaka.

Para as(os) profissionais que já apresentaram 
qualquer efeito colateral, a recomendação é evitar 
o contato ao máximo e buscar outras alternativas 
como as resinas injetáveis (cartucho) ou para 
fresagem (blocos). “No entanto, até o momento, 
não é possível substituir 100%, já que resinas são 
a base para próteses, removíveis e total, além de 
aparelhos ortodônticos”, explica Sarita.

“O profissional que lida com essas substâncias 
precisa receber informações sobre a forma 
adequada de utilização e armazenagem, o 
processo correto de descarte e os riscos à saúde 
que o uso contínuo, sem a devida proteção, 
podem causar em longo prazo”, aponta Celso. 
Além de conferir as recomendações do fabricante, 
medidas como manter o ambiente arejado ajudam 

Profissionais da Odontologia devem sempre utilizar os equipamentos 
de segurança para minimizar exposição aos químicos; pacientes 
também podem apresentar efeitos colaterais em virtude do contato 

Componentes das resinas de próteses dentárias podem causar

processo alérgico
a diminuir a exposição por inalação.

Ao perceber qualquer incômodo após 
o manuseio de componentes químicos, é 
importante que a(o) profissional lave a região 
afetada com água corrente, de forma abundante. 
Imediatamente depois, será preciso buscar 
atendimento médico. Por mais que as(os) 
técnicas(os) em prótese dentária e cirurgiãs(ões)-
dentistas possuam conhecimento em saúde, 
antialérgicos nunca devem ser administrados  
sem a devida prescrição de uma(um) especialista.

Predisposição 
Na maioria das vezes, a(o) profissional 

descobre a hipersensibilidade somente quando 
entra em contato com o produto químico. Mas, 
existe a possibilidade de predisposição genética. 
Por isso, vale investigar casos de familiares que 
apresentem dermatites de contato, entre outras 
alergias semelhantes.

“Tais reações também podem ser comprovadas 
por meio de testes de contato, que são 
empregados rotineiramente por dermatologistas 
e têm como objetivo avaliar a resposta da pele 
frente a diferentes substâncias”, explica Sarita.

Ainda existem poucos estudos internacionais 
sobre a quantidade de profissionais da Odontologia 
afetadas(os) por reações alérgicas, em virtude do 
contato com substâncias químicas. “Não é possível 
mensurar exatamente o número de indivíduos 
que apresentam sinais e sintomas característicos 
de processo alérgicos decorrentes de exposição 
a materiais odontológicos. Carecemos de mais 
informações sobre o tema”, explica Celso Tanaka.

A doutora em Alergia e Imunopatologia 
pela Universidade de São Paulo (USP) Izabella 
Rached pondera que, seguindo as estatísticas 
internacionais, 10% das pessoas podem 
apresentar reações adversas no contato com 
metacrilato. “Apesar de existirem pesquisas fora 
do Brasil, ainda não há estudo epidemiológico 
brasileiro sobre este assunto”, completa. 

Outros materiais tóxicos
Laboratórios de prótese dentária e consultórios 

odontológicos são repletos de substâncias 
químicas e, alguns, apresentam alta toxidade, 
como o alginato (usado para moldagem), o 
pó de resina, de cerâmica e as ligas metálicas 
(níquel, cobalto, platina, berílio).

“A inalação de partículas metálicas durante 
a usinagem e o polimento de peças protéticas, 
em contato com a umidade dos alvéolos 
pulmonares, sofrem ionização e promovem, 
por exemplo, intoxicações, queda de resistência 
imunológica e processos inflamatórios”, alerta 
o presidente da Câmara Técnica de Prótese 
Dentária do CROSP. “Por isso, é muito 
importante o uso correto de máscaras PFF1  
ou PFF2, que protegem contra a inalação de 
vapores químicos, e luvas nitrílica ou química”, 
acrescenta Sarita.

O paciente 
Assim como as(os) técnicas(os) em prótese 

dentária e demais profissionais da Odontologia, 
pacientes também podem apresentar reações 
adversas no contato com a resina à base de 
polimetilmetacrilato (PMMA).

Nesse caso, é importante atentar para queixas 

como sensação de ardor, salivação excessiva, 
ressecamento da mucosa bucal, ulceração, 
erosão e outras alterações inflamatórias após 
o uso de prótese dentária confeccionada a 
partir do PMMA. “Esses sintomas podem estar 
relacionados à irritação química local ou a 
reações alérgicas causadas pela resina acrílica e 
por seus elementos componentes”, destaca Sarita.

Para precaver os sintomas a(o) profissional  
da Odontologia pode armazenar a prótese em 
água até a colocação no paciente. “A presença  
do monômero residual pode ser reduzida para 
um quarto do valor inicial se a prótese for imersa 
em água a 50ºC por 1 hora após a polimerização 
ou a 37ºC por 24 horas”, avisa Sarita.

Assim como acontece com as(os) profissionais 
da Odontologia, a reação pode não ser imediata 
e, por isso, nas consultas periódicas é importante 
realizar a anamnese adequada. Se o paciente 
comunicar qualquer alteração mediante o uso da 
prótese, a(o) cirurgiã(o)-dentista deve encaminhá-
lo a atendimento médico especializado para o 
devido diagnóstico e tratamento1.

A presença do monômero 
residual pode ser reduzida 
para um quarto do valor 

inicial se a prótese for imersa 
em água a 50ºC por 1 hora 
após a polimerização ou a 

37ºC por 24 horas
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Exercícios posturais
Os alongamentos previnem dores 
em toda a extensão da coluna.  
São extremamente indicados  
para quem já sofre com hérnia  
de disco, caso a pessoa não esteja 
enfrentando uma crise. Além  
disso, essa atividade melhora a 
postura corporal e a flexibilidade.

A(o) cirurgiã(o)-dentista deve 
realizar cada exercício de 
alongamento por um período  
de 20 segundos. Depois,  
vale aumentar este tempo, 
gradativamente, para 30 ou 45 
segundos. O ideal é não passar  
de um minuto em cada exercício.

20 BEM-ESTAR

M uitas(os) profissionais da Odontologia 
sentem dores no corpo ao fim  
do expediente. A causa, na maior 

parte das vezes, está relacionada com a postura.  
É comum a(o) cirurgiã(ão)-dentista 
permanecer por várias horas na mesma posição. 
Essa condição eleva as chances de problemas 
sérios na coluna e articulações que, além de 
exigir tratamento, pode resultar no afastamento 
temporário das atividades no consultório.  

A falta de pausas entre os atendimentos e 
equipamentos odontológicos desconfortáveis 
também contribuem para o desgaste físico e 
emocional. As(os) profissionais sedentários, 
que não praticam qualquer atividade esportiva, 
sentem ainda mais o cansaço.

Estar bem disposta(o) é fundamental para  
a produtividade. Por isso os profissionais  
que tanto cuidam da saúde de seus pacientes 
devem estar atentos aos próprios sintomas. 
Dores constantes na coluna e desconforto 
muscular podem indicar problemas graves  
como a hérnia de disco. 

Segundo Valquíria de Lima, doutora em 
saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
e conselheira do Conselho Regional de  
Educação Física (CREF4/SP), o ideal é que  
a(o) profissional adote medidas preventivas. 
“Quem permanece longos períodos em  
postura estática deve fazer alguns exercícios 
entre os atendimentos para ativar a circulação 
sanguínea, as articulações e distensionar  
os músculos para compensar o tempo  
na mesma posição”. 

Durante o expediente são recomendados 
exercícios de alongamentos, mobilidade,  
soltura articular e relaxamento muscular.  
As atividades diminuem a sobrecarga  
e o cansaço acumulados. Uma série 
personalizada de movimentos pode  
ser indicada por uma(um) profissional  
de Educação Física registrado no CREF4/SP. 

“Para montar um cronograma de exercícios, 
serão considerados, a idade, as condições 
de saúde e o preparo físico, bem como a 
quantidade de horas trabalhadas. Assim a(o) 
cirurgiã(o)-dentista  pode adquirir melhor 
condicionamento físico”, afirma Valquíria. 

Atividade física fora do 
ambiente de trabalho

Além dos exercícios durante o expediente, 
é recomendável que a(o) cirurgiã(o)-dentista 
mantenha um estilo de vida ativo. As atividades 
devem reforçar a capacidade funcional e a 
resistência muscular, o que diminui as dores  
nas costas durante os atendimentos.  

“Precisamos no mínimo de 30 minutos, 
cinco vezes na semana, de atividades 
aeróbicas que trabalhem o condicionamento 
cardiorespiratório. São exercícios como 
caminhar, correr, andar de bicicleta e nadar”, 
afirma Valquíria. 

Também é necessário incluir na rotina 
os exercícios de força e flexibilidade, “essas 
atividades devem ser realizadas, no mínimo, 
duas vezes na semana. Elas fortalecem o 
músculo e a sustentação da postura, aumentando 
a resistência física”, recomenda a profissional  
de Educação Física. 

Exercícios durante 
o isolamento social

A pandemia afetou a rotina das(os) 
profissionais da Odontologia. Muitos 
reduziram os atendimentos e passaram 
a ficar mais tempo em casa, afetando 
também a rotina de atividades físicas. 

Segundo Valquíria, é possível manter  
um estilo de vida saudável sem sair  
de casa. “Uma(um) profissional  
de Educação Física pode montar  
uma série de exercícios personalizada, 
dentro das possibilidades e daquilo 
que garanta prazer e motivação.  
Há tanto atividades relaxantes como 
mais agitadas”. 

Confira a seguir dicas práticas  
de exercícios para cirurgiãs(ões)-
dentistas e demais profissionais 
que sentem dores nas costas e nos 
membros superiores e inferiores.

Inserir exercícios físicos na rotina previne problemas sérios de saúde; 
procedimentos longos e sem intervalos entre os atendimentos são as principais 
causas de dores na coluna e outras partes do corpo

Atividade física pode ajudar os profissionais da Odontologia

Dor nas costas?

Coluna torácica
Afastar os ombros em posição 

paralela ao eixo médio do corpo 
e cruzar os antebraços mantendo 
as mãos acima da cabeça, inspirar 

profundamente e estender  
os cotovelos, de maneira que  
as mãos avancem para cima  

ao mesmo tempo em que  
se mantêm cruzadas em seu 

contato. Flexionar lentamente 
o tronco para a direita, retornar 

mantendo o alinhamento  
postural e realizar a flexão  

para o lado esquerdo,  
com controle postural  

e alinhamento do abdômen 
durante todo o exercício. 

Membros superiores
Afastar os ombros em posição paralela ao eixo médio do corpo,  
entre 45º e 90º, com flexão dos punhos e dedos apontados para 

cima. A cada inspiração, tracionar os dedos para trás e empurrar 
simultaneamente as palmas das mãos para fora. Em seguida,  

realizar a extensão dos punhos, tracionando-os em direção ao chão.  
Por último, rotacione o punho para baixo e para fora. Utilize a outra  

mão para aumentar a rotação e tracionar a mão para cima. 

Coluna lombar
Flexionar os ombros a 90º, entrelaçar 
os dedos e virar as palmas para fora,  

à frente do tronco. Inspirar levemente 
o tronco e retrair os ombros.  
Ao expirar, flexionar a coluna 

cervical e o tronco, acentuando 
a região torácica, e contrair o 

abdômen. Em seguida, flexionar 
o tronco para o lado direito. Após 
30 segundos, flexionar para o lado 
esquerdo (sem rotação da coluna). 

Membros inferiores
Flexionar um dos joelhos, cruzar e apoiar 

um dos pés sobre a parte superior do 
joelho de suporte. Com o tronco ereto 
aproximar os cotovelos dos tornozelos. 

Em seguida, apoiar uma perna à frente e 
flexionar o tronco à frente, mantendo a 

coluna alinhada. Em pé, posicionar a perna 
direita à frente da perna esquerda, flexionar 

o tronco lentamente em sua máxima 
amplitude, mantendo os braços e a coluna 
cervical relaxados. Durante a execução do 
exercício, relaxar toda cadeia posterior da 
coluna, extensores do tronco e do quadril. 

Coluna cervical
Com os dedos entrelaçados e 
apoiados na região posterior e 
média da cabeça, realizar leve 

tração, direcionando os cotovelos 
para trás e o olhar para cima, 
estendendo a coluna cervical. 
Relaxe os ombros e utilize o 

“peso” dos membros superiores 
para auxiliar no aumento da 
amplitude do movimento. 



O CROSP Responde reúne 
as dúvidas dos inscritos  
e respostas da autarquia 
sobre ética, fiscalização e 
outros temas relacionados 
à Odontologia e 
atribuições do Conselho

RESPONDE
CROSP
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22 CROSP RESPONDE

Quais informações obrigatórias 
deverão constar na comunicação 

ou divulgação dos profissionais liberais?
R. Nas comunicações e divulgações  
da pessoa física é obrigatório constar  
as seguintes informações:
• Nome;
• Número de inscrição no CRO;
• Nome representativo da profissão de 
cirurgiã(o)-dentista. No caso das profissões 
auxiliares, deve constar o nome representativo 
da respectiva profissão (Auxiliar em  
Saúde Bucal, técnica(o) em Saúde Bucal,  
Auxiliar em Prótese Dentária ou Técnico  
em Prótese Dentária).

E quais informações  
obrigatórias deverão constar  

na comunicação ou divulgação  
dos estabelecimentos odontológicos?
R. Nas comunicações e divulgações  
da pessoa jurídica é obrigatório constar  
as seguintes informações:
• Nome da pessoa jurídica;
• Número de inscrição da pessoa jurídica  
no CRO;

• Nome do Responsável Técnico;
• Número de inscrição do Responsável  
Técnico no CRO.

Vou realizar palestras nas escolas 
da região onde trabalho, posso 

distribuir material publicitário, oferecer 
brindes, prêmios, benefícios ou vantagens 
ao público? Posso pedir para a escola 
disponibilizar meu material publicitário 
na agenda dos alunos e alunas?
R. O Código de Ética Odontológica, em 
seu artigo 48, I e II dispõe que é proibido 
a(o) profissional realizar tais práticas. À(ao) 
profissional cabe apenas realizar palestras  
de orientação e educação social relacionadas  
à Odontologia, sem que tenha como  
objetivo divulgação de serviços profissionais  
ou interesse particulares.

Tenho um paciente que 
causa diversos problemas e a 

relação paciente/profissional está 
extremamente prejudicada, ao ponto de 
eu não conseguir realizar de forma plena 
meu desempenho profissional. Eu posso 
renunciar o atendimento ao paciente? 
Irá caracterizar abandono de paciente?
R. Caso a(o) profissional observe os requisitos 
legais para renunciar o atendimento,  
não irá caracterizar abandono de paciente. 
A renuncia ao atendimento é um direito 
fundamental da(o) cirurgiã(o)-dentista 
previsto no artigo 5º, V do Código de Ética 

Odontológica. Para que a(o) profissional  
exerça o direito de renúncia, ele deverá 
comunicar previamente o paciente (por  
escrito). Nesses casos, é recomendável que  
seja enviada uma carta pelos Correios com  
aviso de recebimento, que deve ser arquivado  
no prontuário do paciente. 
Cabe destacar ainda, que é um dever da(o) 
profissional fornecer à(ao) cirurgiã(o)-dentista 
todas as informações necessárias para a 
continuidade do tratamento. No comunicado 
da renúncia, a(o) profissional deve informar 
a necessidade da continuidade do tratamento, 
bem como, os danos que poderão acarretar 
caso não o faça.
 

Sou professor em cursos de 
graduação e pós-graduação. 

Normalmente uso fotos de casos 
clínicos nas minhas aulas. É necessária 
uma autorização prévia dos  
pacientes para utilizar essas imagens?
R. Sim, para toda e qualquer exposição  
de fotos do paciente, independentemente  
que seja apenas a boca ou o rosto todo  
com a tarja preta nos olhos, é necessária  
uma autorização formal do paciente, 
indicando para quais situações será 
autorizada a exposição de sua imagem. 
Nesses casos, é recomendável que a 
autorização (contrato de cessão de direito  
de imagem ou termo de consentimento  
livre e esclarecido) seja produzido  
por uma(um) advogada(o).

1.

3.

4.

5.

2.




