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SORRISO DE BEM COM A VIDA

O bem-estar é um direito do cidadão. E a saúde bucal da população,
o nosso compromisso.
Um ofício a que se dedicam mais de 100 mil profissionais no Estado
de São Paulo, com responsabilidade, ética e competência.
Ajude a coibir o exercício ilegal da profissão. Valorize a Odontologia.

www.crosp.org.br

carta ao leitor

Compromisso
O

Odontologia

s primeiros meses de 2014 foram ricos em realizações para a classe
odontológica. A mais recente delas, o Seminário pela Valorização da
Odontologia, consolidou um compromisso que nasceu da percepção
das entidades que representam os interesses da categoria de que é preciso trabalhar em conjunto para alcançar grandes objetivos. Isso envolve as lideranças
do setor e também os profissionais dispostos a investir seu tempo para o bem
comum e a compartilhar conhecimentos. Um número expressivo de cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal com esse perfil se reuniu com
dirigentes das associações de cirurgiões-dentistas, entidades e conselhos reguladores para debater os caminhos da profissão. Desse encontro resultou o compromisso histórico com a visão coletiva sobre nossas prioridades: o Pacto pela
Valorização da Odontologia - “Carta de São Paulo - 2014”.
A história dessa construção feita com muitas mãos é o tema principal do
primeiro número da Revista do CROSP. Com este lançamento, o Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo alcança o objetivo de dotar a classe de
um pacote de ferramentas de comunicação (site, redes sociais, jornal e revista)
capaz de informar os milhares de inscritos no Estado de São Paulo sobre o
dia-a-dia da profissão e aprofundar questões essenciais para o exercício profissional competente e responsável. Contamos com a sua participação, sugestões
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Autônomo
ou

PJ

Sebrae-SP explica as características
das duas formas legais de
atuação utilizadas pela maioria
dos cirurgiões-dentistas, Pessoa
Física e Pessoa Jurídica, e ajuda
você a decidir qual delas é mais
indicada para o seu perfil

O

ito de cada dez cirurgiões-dentistas que atuam no Estado de São
Paulo têm consultório próprio. Segundo estudo do Conselho Regional de Odontologia realizado em 2013, nada menos de 77,7%
adotam esse formato. Dentre eles, boa parte atua como autônomo. Os demais
formalizaram seu negócio como pessoa jurídica e constituíram empresas. A
Revista do CROSP ouviu o Sebrae-SP para saber qual a melhor alternativa
para os profissionais da área e apurou que não existe uma resposta única para
a questão. “Qual o modelo ideal?”, pergunta Marcio Bertolini, da Unidade de
Atendimento Setorial do Sebrae-SP. “É o profissional quem decide.” Segundo
ele, a melhor escolha exige conhecer as opções disponíveis antes de decidir o
caminho a ser adotado.

Primeiro passo

De acordo com o consultor do Sebrae-SP, a primeira providência que o cirurgião-dentista deve tomar antes de abrir seu consultório é se informar sobre as
possibilidades legais de atuação junto ao seu Conselho Regional de Odontologia
– no caso de São Paulo, o CROSP. Bertolini explica que o cirurgião-dentista está
inserido em um grupo de profissionais que exerce atividade de cunho intelec-
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tual, assim como médicos, veterinários e advogados, entre outras carreiras. Para todos esses é permitido
exercer a atividade de forma individual ou autônoma.
Para saber qual a melhor opção, os profissionais podem contar com a consultoria do próprio
Sebrae-SP, no caso dos cirurgiões-dentistas que trabalham no Estado, além do apoio de um contador
para atender à legislação.

Formalização

Para atuar como autônomo, o
cirurgião-dentista deve, primeiramente, procurar a prefeitura de seu
município para solicitar o seu Ca-

dastro do Contribuinte Municipal (CCM). Tendo o cadastro de contribuinte
em mãos, atendendo as regras de vigilância sanitária municipal, estadual e
federal – e de posse do Código de Conduta da Odontologia – ele já pode exercer sua atividade intelectual de forma legalizada. Poderá, inclusive, contratar
funcionários. “O que não pode faltar é o registro de contribuinte, porque aí ele
seguirá na informalidade, ou seja, atuando fora da lei”, diz Bertolini.
A outra forma de exercer a atividade é o cirurgião-dentista optar por abrir
uma clínica como pessoa jurídica. A diferença sob o prisma fiscal e tributário
é que o autônomo é tratado pela legislação como pessoa física. O valor do imposto a pagar é calculado a partir da tabela progressiva do Imposto de Renda
(IR). A alíquota máxima é de 27,5%, para pessoas com vencimentos superiores a R$ 4.463 mensais. No caso da pessoa jurídica, a tributação é de 11,33% e
se dá sobre o faturamento. “Do ponto de vista tributário, a pessoa jurídica paga
um percentual menor”, diz Bertolini.
Outro item importante a considerar na hora de fazer a escolha sobre como
atuar na profissão, explica Bertolini, é quanto ao aspecto patrimonial na dissolução do negócio. Na questão societária, é permitido aos autônomos se associarem em uma sociedade simples ou empresarial. No caso da dissolução do
negócio, a pessoa jurídica tem mais proteção. Seus bens (imóveis, dinheiro)
são mais protegidos. “Por ter CNPJ, a pessoa jurídica tem resguardado os seus
bens pelo direito patrimonial. Na dissolução patrimonial, são garantidos direitos e obrigações típicos de uma sociedade empresarial”, explica Bertolini.
A pessoa jurídica pode optar entre três formas de tributação: Simples
Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Para saber qual a ideal, diz Bertolini, o cirurgião-dentista terá de fazer simulações. Um contador pode ajudar
nessa tarefa. O Simples foi criado para facilitar ao máximo a vida do microempresário. Hoje, para ter acesso ao regime, a empresa deve faturar até R$
3,6 milhões ao ano.

Simples Nacional

Uma novidade na legislação poderá beneficiar os autônomos, reduzindo
sua carga tributária. Foi aprovado pela Câmara dos Deputados, no dia 7 de
maio, o texto básico do Projeto de Lei Complementar 221/12, que atualiza
a lei das micro e pequenas empresas. O PL prevê a universalização do Simples Nacional, permitindo a entrada de 140 novas atividades no regime de
tributação. O Sebrae-SP apoia a proposta. “Quanto à forma de tributação dos
profissionais da área de Odontologia, o Sebrae-SP tem feito campanha para
sensibilizar o nosso corpo legislativo sobre a importância da inclusão desse
segmento (cirurgiões-dentistas) no regime diferenciado de tributação”, diz
Bertolini. “São profissionais que atuam como pequenos empresários em pequenos empreendimentos, por isso precisam ser tratados como tais.” O PL
ainda seguirá os trâmites no Congresso Nacional, indo a votação no Senado,
antes de entrar em vigor.
Independentemente da escolha do modelo de atuação, o cirurgião-dentista deve ter como maior preocupação a formalização do negócio, segundo
o consultor do Sebrae-SP. “A formalização do negócio sempre é benéfica. É a
forma de buscar as melhores estratégias de gestão empresarial para as áreas
financeira, jurídica, de recursos humanos e de marketing”, diz Bertolini.

Abertura
e gestão
Com o objetivo de resolver as
deficiências que o profissional
de Odontologia encontra no seu
negócio, o CROSP e o Sebrae-SP realizaram uma pesquisa
para levantar as principais necessidades da categoria em
relação à questão. Como resultado, o estudo revelou que
as áreas de conhecimento em
gestão empresarial estão entre
as maiores preocupações dos
cirurgiões-dentistas.
A parceria é parte do Programa Dentista Empreendedor.
O Sebrae-SP e o CROSP lançaram a cartilha Como abrir e
fazer a gestão de uma clínica
odontológica, distribuída gratuitamente aos inscritos no
Conselho, que orienta o cirurgião-dentista nesse sentido. A
publicação oferece dicas sobre legislação e a importância
do planejamento para obter
bons resultados nos negócios. A cartilha está disponível
no site do CROSP (www.crosp.
org.br) e tem sido distribuída
na versão impressa nos eventos realizados pelo Conselho.
Além da cartilha, a parceria
prevê a disponibilização
gratuita de cursos online do
Sebrae-SP nos campos de conhecimento da gestão empresarial, que também
podem ser acessados
no site da entidade.
Em março teve início a etapa
presencial do Programa: um
ciclo de atividades programado para todas as cidades
do interior do Estado de São
Paulo que possuem o escritório regional do Sebrae-SP.
Informe-se sobre como se beneficiar do Programa Dentista
Empreendedor no escritório
do Sebrae-SP de sua região,
ou através do canal faleconosco no site do CROSP.

balanço

Ética
sem concessões
Comissão de Ética e Fiscalização
divulga relatório que mostra o
caminho para a classe odontológica
alinhar o exercício profissional aos
princípios e ao compromisso da carreira

A

fiscalização tem sido uma ferramenta de relevante importância e eficácia para o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo cumprir a sua missão de garantir
que o exercício profissional da Odontologia seja feito em obediência aos princípios éticos e ao compromisso da área com a promoção da saúde bucal da população. As orientações fornecidas pelos
fiscais e pela Comissão de Ética e Fiscalização do CROSP têm resultado em notória redução de infrações éticas ou reincidência.
Além de oferecer aos profissionais canais diretos de comunicação
– por telefone, e-mail ou pelo “Fale Conosco” de seu site, que viabilizam acesso ágil e eficaz à informação correta – o Conselho instituiu
na fiscalização a “Força Tarefa”, composta por fiscais de plantão para
atender aos casos pontuais de infrações éticas denunciadas.
O CROSP tem a função principal de fiscalizar o exercício da
Odontologia. Entretanto, não é possível realizar esse trabalho sem
a participação da própria classe. O Código de Ética Odontológica
determina que o cirurgião-dentista, os profissionais técnicos e auxiliares, e as pessoas jurídicas devem comunicar ao Conselho Regional fatos de que tenham conhecimento e que caracterizem possível
infração ao Código e às normas que regulamentam o exercício da
Odontologia. Assim, a fiscalização é dever do Conselho e esse dever
se estende a todos os inscritos. O balanço realizado mostra que essa
estratégia – e este compromisso – fazem diferença.
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O CROSP tem a função
principal de fiscalizar
o exercício da
Odontologia. Esse
trabalho requer a
participação da classe.
O Código de Ética
Odontológica determina
que o cirurgião-dentista,
os profissionais técnicos
e auxiliares, e as
pessoas jurídicas devem
comunicar fatos que
infrinjam o Código
e as normas que
regulamentam o
exercício profissional

Fotos: Shutterstock

16%

processos éticos
Os casos que culminam em processo ético
são aqueles em que, de fato, o profissional não
demonstrou qualquer interesse em exercer
a Odontologia com ética e, tampouco, em seguir
as orientações e recomendações do Conselho.
Em 2013, foram registrados 210 processos pelo CROSP.
A maioria dos profissionais denunciados em processo
ético ou fiscalizados são cirurgiões-dentistas mais jovens
e com menor tempo de formados. Essa constatação
motivou o Conselho a realizar debates regulares sobre
a qualidade da formação, pois o aumento do número
de processos éticos está diretamente ligado ao
momento em que se deu a expansão desenfreada de
novos cursos de Odontologia. Muitas vezes, a abertura
de novos cursos, aumento no oferecimento de vagas
e o número de formandos são apresentados como
fator de grande destaque e desenvolvimento na
área do ensino. Entretanto, ao lidar com o exercício
desse profissional, o CROSP se confrontou com
sérios problemas éticos. Orientação insuficiente nesse
sentido pode ter sido a razão dos casos registrados.

12%
64%
8%

Instruídos
Julgados
TAC
Arquivados
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balanço

14%

infrações éticas
A publicidade odontológica ainda é o maior fato gerador
de infrações éticas, não só no Estado de São Paulo como
em todo o Brasil. Em 2013, dos 210 processos éticos
registrados pelo Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo no ano, nada menos de 126 (60%) tiveram esse fator
como causa da denúncia. O CROSP publicará, ainda este
ano, um manual específico sobre a divulgação adequada
na internet, meio que é cada vez mais utilizado pelos
profissionais da área de saúde bucal, além de
investir em palestras de orientação em todo o Estado.
Os processos éticos em trâmite apresentam desde casos
simples, em que não consta o número de inscrição da
clínica na placa, até casos graves de oferecimento de
promoções, gratuidades, mercantilização da profissão
e outras formas agressivas de concorrência desleal
e aliciamento de pacientes. Essas práticas desvalorizam
a Odontologia por apresentarem a profissão da saúde
como mera mercadoria ou produto. A atual gestão instituiu
o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e tem utilizado
esse recurso nos casos de publicidade e propaganda,
para coibir a prática antiética e a reincidência. A aceitação
do TAC tem sido bem ampla e os profissionais que
concordaram em firmá-lo têm respeitado os termos desse
instrumento jurídico sem reincidir na infração. Problemas
de relacionamento com pacientes aparecem em segundo
lugar, com 12% das denúncias (42 casos), seguidos de
desentendimentos com colegas: foram apresentadas
14 denúncias nesse sentido (7%).

21%
36%
14%

29%
Censura pública e multa

Absolvição

Censura confidencial

Advertência confidencial
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2%
5%
7%

60%

12%

Publicidade e propaganda (rádio, site,
impressos, outdoor, revista e jornal)
Outros (clínica sem registro, atestados,
intitular-se especialista sem registro e outros)
Operadoras
Acobertamento de exercício ilegal
Relacionamento entre colegas
Relacionamento com paciente

penalidades
aplicadas
Além de denúncias apresentadas por
inscritos, cujo anonimato é preservado
na maioria dos casos, o CROSP recebe
denúncias de pacientes, órgãos de
fiscalização sanitária e entidades de classe.
Além disso, tanto o setor de Ética quanto
o setor de Fiscalização consultam a mídia
(televisão, rádio, internet, jornais e revistas)
a fim de verificar se os inscritos têm mantido
conduta ética em seu exercício profissional.
Em 2013, dos processos conduzidos à
julgamento, 21% resultaram em absolvição,
14% em advertência confidencial,
29% em censura confidencial e 36%
acarretaram censura pública e aplicação
de multa aos infratores.

1%

1%

0%

10%
27%
17%

9%

22%
13%

Prótese

CTBMF

Implantodontia

Odontopediatria

Ortodontia

Periodontia

Endodontia

Pacientes especiais

Clínico geral

Denúncias
por especialidade
No ano passado, o CROSP recebeu 311 denúncias
envolvendo especialidades. Destas, 27% ligadas a
prótese; 22% a implantodontia; 13% a ortodontia
e 17% a atuação de clínico geral. O advento do
Código de Defesa do Consumidor e a facilidade de
acesso às informações têm garantido à sociedade
a possibilidade de questionar a qualidades dos
serviços que acessa e pleitear o que julga ser seu
direito. Como forma de aperfeiçoar o entendimento
da classe odontológica a esse respeito, o
Conselho tem oferecido ao cirurgião-dentista e aos
profissionais técnicos e auxiliares as orientações
necessárias para o correto exercício profissional,
seja no âmbito público ou privado. Motivar a
percepção do alcance da responsabilidade civil no
exercício da Odontologia, da garantia da autonomia
do paciente durante o tratamento, atenção aos
avanços técnicos-científicos e às legislações
odontológicas, além de favorecer a compreensão
sobre a importância fundamental do prontuário
e dos documentos odontológicos, faz parte
de um projeto educacional do Conselho Regional
de Odontologia aos seus inscritos.
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Seminário

Compromisso

histórico

“Carta de São Paulo - 2014”, assinada por dezenas de
entidades no Seminário pela Valorização da Odontologia,
firma pacto em defesa do exercício profissional e promoção
da atividade, enumerando 16 ações em favor da ética
e comprometimento com o direito à saúde bucal da
população brasileira. Adesões online no site do Conselho
ampliam representatividade da decisão
12 REVISTA do CROSP

A

classe saiu fortalecida do Seminário pela Valorização da Odontologia, em São Paulo. Durante três dias, mais de
1.000 profissionais, professores, gestores públicos e dirigentes das principais entidades do setor discutiram sobre
os desafios e caminhos da profissão em dezenas de atividades, na sede da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD). Foram realizados painéis temáticos, palestras no auditório, reuniões de Câmaras Técnicas, Comissões e Grupos de Trabalho do Conselho Regional de Odontologia (CROSP), em que as questões específicas debatidas contribuíram
para consolidar o diagnóstico do quadro atual do exercício profissional e, como desdobramento, indicar os pontos principais
do documento-compromisso assinado em nome da categoria: o Pacto pela Valorização da Odontologia – “Carta de São
Paulo - 2014”. Aconteceram ainda reuniões administrativas com delegados e diretores regionais do Conselho, e com fiscais,
além de discussões com parceiros, como o CECOL-USP e a ABENO, entre outros.

Pacto pela Valorização da Odontologia
“Carta de São Paulo - 2014”

Os cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares em prótese dentária, técnicos e auxiliares em saúde bucal, e profissionais
de saúde reunidos no Seminário pela Valorização da Odontologia, no período de 24 a 26 de abril de 2014, em São Paulo,
reafirmam sua posição na defesa da ética e seu compromisso com o direito à saúde bucal da população brasileira.

Compromissos e Propostas:

1 – A defesa da ética e do correto exercício profissional
são condições indispensáveis para a melhoria da
qualidade de vida e da atenção à saúde dos brasileiros.
2 – A Odontologia deve ser valorizada como uma
área integrante do campo da Saúde e seus profissionais
são protagonistas destas atividades.
3 – Impulsionar o Estado, nos diferentes níveis
de governo e âmbitos de poder, para superar o
subdimensionamento atual da rede assistencial,
a fim de assegurar à população serviços públicos
odontológicos bem estruturados, tanto os da
administração direta e indireta, quanto os da rede
particular conveniada no âmbito do SUS, com
profissionais adequadamente remunerados, visando
à provisão de cuidados odontológicos de qualidade
e o exercício da saúde bucal como um direito
humano universal.
4 – Estimular os profissionais para o exercício
do empreendedorismo, com incentivo à qualificação
gerencial e à adoção de práticas administrativas.
5 – Lutar pela aprovação imediata do Simples Nacional,
que contribuirá para a redução da carga tributária
que hoje onera os profissionais da área, e a adoção
de políticas de incentivo para a aquisição
de equipamentos odontológicos.
6 – Exigir dos planos odontológicos remuneração
adequada aos profissionais, notadamente no caso
das Especialidades Odontológicas.
7 – Apoiar o movimento das entidades nacionais contra
os abusos e ilegalidades neste setor, preconizando-se a
adoção da Classificação Brasileira de Hierarquização de
Procedimentos Odontológicos - CBHPO como referência.
8 – A preocupação com a sustentabilidade deve ser

realçada pela adoção de medidas que visem
a preservação do meio ambiente no exercício
da prática profissional.
9 – A indústria, o comércio, as entidades odontológicas
e os profissionais devem se integrar nas mobilizações
contra a “pirataria” e no apoio à implantação da
rastreabilidade na cadeia produtiva da Odontologia.
10 – A fiscalização do exercício profissional deve
ser entendida como mecanismo de defesa da saúde
da população.
11 – O Estado Brasileiro deve cumprir a Constituição
da República Federativa do Brasil, ordenando a formação
de recursos humanos e garantindo às entidades
odontológicas o espaço de participação na definição
destas políticas.
12 – Adotar o parâmetro legal de integralização
do curso de graduação, definido pelas Resoluções
CNE/CES 2/2007 e 8/2007, bem como mecanismos
de avaliação dos egressos.
13 – Exigir do Ministério da Educação a participação
efetiva das entidades odontológicas na definição
da legislação para a pós-graduação, em especial
na regulamentação da pós-graduação lato sensu.
14 – Propor critérios de certificação para a atualização
periódica dos especialistas.
15 – Tendo em vista a realização da Terceira Assembléia
Nacional das Especialidades Odontológicas (ANEO)
em outubro de 2014, incluem-se em anexo as sugestões
de Câmaras Técnicas.
16 – Lutar para que as demais contribuições e
proposições sugeridas durante o evento pelas Câmaras
Técnicas, Comissões e Grupos de Trabalho atinjam
seus objetivos.
São Paulo, 26 de abril de 2014
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Seminário

Todas as contribuições e recomendações feitas
nas reuniões das Câmaras Técnicas, Comissões
e Grupo de Trabalho estão inseridas
no site do CROSP, além da lista completa
das entidades que assinaram a carta
Foto: Maurício Builcatti

Estiveram presentes os presidentes e representantes de entidades odontológicas, como o
Conselho Federal de Odontologia
(CFO), a Associação Brasileira de
Cirurgiões-Dentistas (ABCD),
Associação Brasileira de Odontologia (ABO), Federação Nacional
da Odontologia (FNO), Federação Interestadual dos Odontologistas (FIO), a Associação Paulista
dos Cirurgiões-Dentistas (APCD)
e os Conselhos Regionais de
Odontologia do Distrito Federal,
Sergipe, Pernambuco e Minas Gerais, além do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo, que
promoveu o evento.

Carta de São
Paulo - 2014

O documento, construído ao
longo do Seminário pela Valorização da Odontologia, foi apresentado por Marco Antonio Manfredini, secretário do Conselho
Regional de Odontologia de São
Paulo, e assinado pelas entidades
odontológicas presentes, assim
como por instituições de ensino
superior e instituições públicas,
resultando em mais de 70 adesões
durante o Seminário. Outras entidades e instituições podem aderir
ao pacto. Basta preencher, assinar
e enviar o formulário digitalizado
ao CROSP pelo email: secretario@
crosp.org.br. Baixe o formulário no
site www.crosp.org.br. Então, acesse
o menu Consultas e, em seguida,
Pacto Valorização da Odontologia.
Neste local está também disponível
para consulta a lista completa das
entidades que assinaram a carta.
Todas as contribuições e recomendações feitas nas reuniões das
Câmaras Técnicas, Comissões e
Grupo de Trabalho estão inseri-
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Para Tejon Megido,
a autoestima é a chave
da superação pessoal

das no site do CROSP. As contribuições relativas às especialidades foram
encaminhadas ao Conselho Federal de Odontologia.

Palestras

O palestrante Alfredo Rocha, que atua como conferencista há 24 anos e realizou neste período mais de 2.400 eventos, e José Luiz Tejon Megido, publicitário e jornalista, falaram aos participantes do Seminário pela Valorização
da Odontologia.
Rocha abordou o tema “Motivando todos para novos desafios”, enquanto
Tejon proferiu a palestra “A arte de superar a si mesmo: autoestima, uma questão íntima”. Em sua fala, ele ressaltou a importância da superação emocional,
de manter vivo o espírito de aprendizado contínuo ao longo da vida e de cultivar bons relacionamentos.
Alfredo Rocha cativou o público com exemplos bem-humorados sobre
a importância da inovação para o desenvolvimento pessoal e dos negócios.
Fez rir, mas também pensar, ao discorrer sobre o aprendizado permanente
como requisito para o sucesso.

Direto ao

assunto
Palestras e painéis abordaram temas de interesse
da classe, formando um amplo arco de assuntos
que influenciam no exercício da Odontologia

“O CROSP está
de parabéns por
ter realizado este
seminário de grande
importância para a
Odontologia, assim
como a APCD por
tê-lo apoiado. ”

José Campos Sobrinho,
presidente da FIO –
Federação Interestadual
dos Odontologistas

Sigilo profissional, aspectos éticos

A palestra abordou o direito de guardar o sigilo e o dever de resguardá-lo,
o dever de sigilo estendido aos funcionários do estabelecimento, a revelação,
sem justa causa, de fato sigiloso e suas implicações éticas, civis e criminais,
além da justa causa no sigilo profissional. Segundo Rita de Cássia Melo Castro, advogada do CROSP, os limites do sigilo profissional ainda são motivo
de dúvida para os cirurgiões-dentistas. “É difícil diferenciar o que deve ser e
o que não precisa ser sigilo. Então, expliquei o que a legislação entende como
sigilo, quais são os aspectos legais de quebrá-lo, em que situações o cirurgião-dentista pode negar-se a fornecer um documento ou prontuário do paciente
e quais são as situações em que ele não pode se negar a fazê-lo”, conta.

Foto: Maurício Muniz

A

classe odontológica mos
trou que sabe ouvir. E
que também tem muito
a dizer. Foi o que se viu nos painéis
temáticos e nas palestras feitas no
auditório da APCD. Em todos eles o
interesse dos participantes foi percebido seja na interação com os palestrantes como na participação nos
debates com o público.
A questão ética e a importância
da fiscalização foram alguns dos
assuntos dos painéis realizados nos
três dias do Seminário pela Valorização da Odontologia.

A advogada Rita de Cássia, do
CROSP, abordou aspectos éticos
do sigilo profissional
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crianças e jovens:
aspectos éticos
e legais
A advogada Rita de Cássia Melo
Castro orientou também sobre
atendimento a crianças e jovens,
quando é exigida a presença de
um responsável durante todo o
tratamento – e não só no primeiro
atendimento – e quais são as situações em que o menor pode ser
atendido sem necessidade da presença de seu representante legal. A
maioria das dúvidas apresentadas
foi sobre como proceder na ausência desse responsável.

Fotos: Maurício Muniz

Atendimento de

Marta Satto, advogada do
CROSP, abordou aspectos
da atuação profissional

Os cirurgiões-dentistas e as operadoras
odontológicas: aspectos éticos e legais/
Informações e importância da CBHPO

A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos
(CBHPO) substitui os Valores Referenciais para Procedimentos Odontológicos (VRPO), atualizando a forma de valorar os procedimentos, com separação
em colunas de honorários e custos operacionais, revisando a nomenclatura
dos procedimentos odontológicos e incluindo novos procedimentos e especialidades. Segundo os palestrantes Wilson Chediek, presidente da Comissão
de Ética do CROSP, e Marta Regina Satto Vilela, advogada do Conselho, a
CBHPO garantirá uma negociação mais justa, ágil e transparente entre os
cirurgiões-dentistas e as operadoras odontológicas.

“A reunião foi
extremamente
positiva pelo nível
de participação,
de adesão e pelo
alto nível do
debate. Todos
os presentes
contribuíram e
se engajaram na
proposta que está
sendo capitaneada
pelo CROSP para
a valorização
da odontologia.”

Maria Celeste Morita,
presidente da ABENO
– Associação Brasileira
de Ensino Odontológico

Wilson Chediek,
presidente da Comissão
de Ética do CROSP
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“É com muita
emoção que vemos
este grande evento
para a odontologia.
É um momento
de extrema
importância de
valorização da
nossa profissão. É
preciso trabalhar
junto com as
entidades para
buscarmos melhores
condições de
trabalho para a
categoria”

Auditorias e perícias odontológicas:
normas de conduta
Fiscal do CROSP e especialista em Odontologia Legal, Silvia Virginia Oliveira explicou que os termos perícia e auditoria costumam ser confundidos.
“Em resumo, o delegado pericia e a operadora de plano audita”, diz. Segundo
ela, a lei 5081/66, em seu artigo 6º, permite ao cirurgião-dentista exercer as
funções de perito e auditor – desde que tenha sido capacitado em cursos de
formação e aprovado em concurso público. Para exercê-las, não basta saber
como realizar o procedimento, mas também explicar ao juiz como este foi
feito ou como deveria ter sido. Para tanto é necessário adquirir uma visão
clínico-jurídica.

Maria Ângela Marmo
Fávaro, SecretáriaGeral da APCD e
membro da Comissão
de Mulheres do CROSP

Renato Hissashi Mori,
fiscal do CROSP, em
palestra no Seminário

“O seminário foi
fantástico tanto
em organização
quanto pelo alto
comparecimento
de colegas de todas
as áreas da
Odontologia.
A ‘Carta de São
Paulo 2014’
é um marco para a
categoria, porque
vai balizar as ações
em prol da classe
profissional de
agora em diante”

Lúcio Antonio Pereira,
Associação Brasileira
dos Cirurgiões-Dentistas
(ABCD)

A ética e o aliciamento ou desvio de pacientes

Agenciar, aliciar ou desviar são infrações do Código de Ética em relação à
equipe de saúde. O profissional denunciado por um colega que se considerou
lesado pode sofrer processo ético e até ser julgado na Vara Cível. No antigo Código de Ética havia somente a acusação de desvio de paciente. Foram acrescidos
o agenciamento e o aliciamento de paciente de colega, de instituição pública ou
privada, tratados no capítulo “Relacionamento com Paciente”.

Posso opinar sobre tratamento
realizado por colega?

De acordo com Rita de Cássia Castro, advogada do CROSP, o tema visou
resguardar o profissional em situações do dia-a-dia em que o cirurgião-dentista fica sem saber como agir. Isso ocorre principalmente quando envolve colega
questionando o tratamento administrado por ele. Rita de Cássia Castro preveniu os profissionais quanto aos cuidados necessários sobre eventuais ações de
colegas junto ao Conselho alegando infrações éticas, e até ações civis e criminais. Levar a público críticas ao trabalho de outro cirurgião-dentista incorre
no artigo 13 do Código de Ética do CFO, que deve ser seguido por todos.
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Responsabilidade na publicidade odontológica

“O documento

Cláudia Garrido, supervisora do setor de Fiscalização do CROSP, elencou
os cuidados que devem ser tomados pelos cirurgiões-dentistas quando produzirem publicidade oferecendo seus serviços. Entre eles:
• Não gerar publicidade abusiva ou enganosa, pois além de ferir a legislação a
publicidade desrespeitosa pode acarretar desvalorização profissional;
• Os tratamentos odontológicos não podem ser vendidos como um mero
produto, mas sim entendidos como serviço de saúde;
• Evitar publicidade com excesso de recursos criativos, pois podem gerar expectativas enganosas na população. “Lembre-se da publicidade de uma loja
qualquer. Se a sua estiver parecida, está incorreta”.

aprovado retrata o
compromisso que as
entidades nacionais
e os cirurgiõesdentistas do Brasil
têm com a categoria
e com a sociedade
brasileira na
defesa de melhores
condições de
trabalho para
o dentista e
também por maior
amplitude no
atendimento de
qualidade para
a população”

Benício Paiva Mesquita,
CFO – Conselho Federal
de Odontologia

Cláudia Garrido,
supervisora de
fiscalização,
advertiu sobre
cuidados com
publicidade
de serviços

Responsável Técnico: atribuições éticas e legais

Em outro painel, Cláudia Garrido abordou a importância legal da responsabilidade técnica assumida pelo cirurgião-dentista. Ela enfatizou que ele não
é obrigado a permanecer na função em um consultório ou instituição para a
qual preste serviço. Mas deve pedir baixa se desejar afastamento ou substituição. Se não o fizer, mesmo ausente continuará como Responsável Técnico e,
assim, poderá ser responsabilizado por ocorrências no local e sofrer processo administrativo em seu Conselho profissional em caso de denúncia. Como
Responsável Técnico, faz parte das atribuições do cirurgião-dentista denunciar as irregularidades que constatar no ambiente de trabalho ao Conselho,
que oficiará a instituição e solicitará à Vigilância Sanitária fiscalização.
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Foto: Maurício Builcatti

“O documento
pontua as questões
cruciais da
Odontologia em
relação à formação
profissional
e a inserção
no mercado de
trabalho, tendo
como foco a ética
profissional e a
responsabilidade
das entidades da
categoria frente
aos desafios
existentes”

Luciano Eloi Santos,
presidente do Conselho
Regional de Odontologia
de Minas Gerais

Segundo Fábio Embacher, da ABIMO – Associação Brasileira da Indústria
de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios, a partir das reuniões em Grupo de Trabalho durante o Seminário
foi possível desenvolver o documento “Proposta de Classificação de Risco de
Componentes de Implantes Odontológicos”, que será entregue à Anvisa visando uma padronização regulamentatória no que diz respeito à classe de risco
dos componentes de um procedimento de implante. “A primeira etapa seria a
mudança dessa classificação de risco. Para isso, desenvolvemos o documento
cujo primeiro termo é considerar que o implante é um conjunto formado por
implante, componente e parafuso. O sistema completo deve ser enquadrado na
mesma classe e regra. Pela atual regra, os componentes não necessitam de etiquetas de rastreabilidade – identificação de fabricante, código e lote. Porém, na
hipótese de haver problemas é preciso rastrear tanto implante como componente. Não adianta rastrear apenas parte do processo”, explica Embacher.

Responsabilidade com a saúde coletiva

O secretário-geral do CROSP, Marco Antonio Manfredini, abordou este
tema durante o Seminário. Segundo ele, a correta fluoretação das águas é um
instrumento de correção de desigualdades na saúde bucal da população das
cidades. “São Paulo é um estado que tem Borá entre seus 645 municípios, com
679 habitantes, e a capital com mais de 11 milhões. Isso mostra a diversidade
que temos no estado e a importância deste trabalho, quando realizado levando
em conta o conceito da equidade, que significa fazer mais ações para as populações que mais necessitam.”
A partir de um levantamento realizado no final de 2013, explica, foi possível
identificar que mais de 30% dos municípios do Estado de São Paulo não tinham cirurgiões-dentistas como coordenadores. “Lembro que nos congressos
de saúde pública sempre é ressaltada a necessidade de os coordenadores serem
profissionais com formação em saúde pública e coletiva”, diz Manfredini. “Nós
questionamos todos esses municípios e já obtivemos algumas conquistas importantes. Em várias dessas cidades houve mudança do coordenador e colegas
cirurgiões-dentistas assumiram a função.”

Foto: Maurício Muniz

Patricia da Silva
Theodoro, da equipe
de Ética do CROSP

Foto: Maurício Muniz

Grupo de Trabalho aprova proposta à Anvisa

Maria Carolina Moreno,
na palestra Importância
da Implantação da Qualidade
e de Acreditação

“Trata-se de um
esforço coletivo
em torno de um
objetivo comum.
Isso fará diferença
na evolução da
saúde bucal. Tenho
certeza que com
a “Carta São
Paulo - 2014” os
governantes terão
um olhar diferente
para a saúde bucal”

Maria Fernanda
Tricoli, coordenadora
do Programa de Saúde
Bucal da Secretaria
Estadual de Saúde de
São Paulo

“Com a “Carta de
São Paulo 2014”
teremos uma força
maior para defender
os interesses da
odontologia”

Samir Najjar,

Conselho
Odontologia do
Distrito Federal
presidente do
de
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Por
dentro
do Seminário

1. Abertura do Seminário pela
Valorização da Odontologia.
2. Reunião com delegados
e diretores do CROSP.

Foto: Maurício Builcatti

1

Foto: Maurício Muniz

Galeria de imagens do Seminário
pela Valorização da Odontologia

3. Palestra “Estratégia Disney
para encantamento do cliente”.
4. Palestra do Sebrae-SP.
5. Alfredo Rocha, conferencista que
falou na abertura do Seminário.
6. Solenidade de abertura
do Seminário.

8. As reuniões de trabalho
do Seminário tiveram também
momentos de descontração.
9. Palestra: “Ética – Minimizando
riscos no exercício da Odontologia”.
10. Reunião com fiscais
do CROSP.
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3
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7. Reunião com diretores regionais
do Conselho.

8
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Em larga
escala

O cirurgião-dentista Paulo Frazão, doutor em Saúde
Pública, professor associado do Departamento de Prática
de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo, fala à Revista do CROSP sobre
a importância das políticas públicas na promoção da saúde

C

onfira a análise sobre o quadro atual das políticas públicas de
saúde em geral, e da saúde bucal em particular, desenhada
pelo cirurgião-dentista e professor da USP Paulo Frazão.

Qual é sua avaliação das políticas públicas de saúde bucal?
Positiva. Não é uma opinião pessoal, mas uma análise compartilhada com muitos especialistas, tanto em debates no CIOSP (Congresso
Internacional de Odontologia de São Paulo) como nos encontros de
administradores e técnicos do serviço público odontológico realizados
em Piracicaba e em Teresina, neste ano. A expansão da fluoretação dos
sistemas de abastecimento público de água; das equipes de saúde bucal
na Estratégia Saúde da Família, dos centros de especialidades odontológicas e dos laboratórios de prótese dentária mostram que os recursos
aplicados na saúde bucal vêm sendo aumentados progressivamente
pelos gestores das três esferas de governo do Sistema Único de Saúde.
Em muitas regiões, a qualificação das ações e dos serviços passa a ser o
desafio mais importante.
Como elas se inserem no contexto da Saúde Pública?
No contexto da Saúde Pública, isto é, daquela área responsável pela
implementação/avaliação de medidas que tem por finalidade reduzir/
controlar as doenças/agravos na população, as políticas de saúde bucal
no Brasil, são exemplos de políticas bem estruturadas em função das
taxas de cobertura alcançadas num país com as dimensões continentais,
e também, em decorrência dos resultados observados. Mais de 50% da
população têm acesso à água fluoretada, e os programas de escovação
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dental supervisionada com creme dental fluorado cobrem também mais de 50% da população que ingressa no ensino fundamental.
São milhões de cidadãos usufruindo de medidas que têm elevado impacto na redução/
controle da cárie dentária, uma doença que
é causa importante de dor, perda dentária
precoce, e absenteísmo na escola e no trabalho. Não por outra razão, em 2010 o Brasil foi
incluído no seleto grupo de países com baixa
prevalência de cárie. Ao lado das políticas voltadas à redução da mortalidade infantil, e do
controle da epidemia da AIDS, essas políticas
de saúde bucal são modelos de ações com
efetividade comprovada em diferentes partes
do mundo. Outra dimensão da Saúde Pública diz respeito à implementação/avaliação da
rede de serviços dirigidos à assistência médica e odontológica da população. A criação do
Sistema Único de Saúde criou condições para
uma melhor articulação dos serviços básicos
e hospitalares descentralizando a gestão para
estados e municípios, mas não foi acompanhada de suficiente aporte de recursos. Além
disso, parte dos recursos que poderiam financiar o subsistema público é subtraída da

Foto: Shutterstock

Mais de 50% da
população tem acesso
à água fluoretada

receita da União (por meio de isenções/deduções fiscais) para financiar
o subsistema de saúde suplementar composto pelos seguros e planos
de assistência individual à saúde. O resultado é que menos da metade
do que se gasta em saúde no País é usado para financiar os serviços do
subsistema público, que tem a responsabilidade de assegurar o direito
constitucional à assistência integral a todos os cidadãos, enquanto mais
da metade do que se gasta é usada para sustentar serviços acessíveis a
25% da população que têm algum plano ou seguro.
Como está o Brasil na comparação com outros países?
Os especialistas em Saúde Pública que estudam o sistema de saúde
brasileiro afirmam que no Brasil se faz muito no subsistema público
com poucos recursos. O subfinanciamento do subsistema público caracteriza o estágio atual e é a principal diferença em relação aos sistemas
de outros países. Um aspecto similar a muitos países é o fato de se ter
alcançado praticamente cobertura universal para a vacinação e assistência pré-natal. Houve sensível melhoria no acesso à atenção básica e
de emergência. A primeira meta dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio foi atingida (redução pela metade no número de crianças subnutridas) e, pela primeira vez, estão sendo feitos progressos na redução
das desigualdades regionais e socioeconômicas. São muitos os desafios
comuns que os países com sistemas universalistas vêm enfrentando,
entre os quais, destacam-se a inserção da saúde em todas as políticas
públicas, superação de um modelo de atenção voltado às condições
agudas para um modelo voltado às condições crônicas, e melhor articulação público-privada.

Que políticas de saúde pública destacaria?
São várias as iniciativas, que incluem
desde o Programa Nacional de Imunizações
até a rede de urgência e emergência e a assistência farmacêutica. Entre elas, destacaria o
Programa Nacional de Melhoria do Acesso
e da Qualidade (PMAQ) da Atenção Básica
e o Programa Mais Médicos (PMM). A expansão do número de equipes de saúde da
família nos últimos anos tem sido a principal
estratégia para reestruturar a rede de atenção básica, e, de fato, estudos têm mostrado
importante contribuição para a melhoria
dos indicadores de saúde materno-infantil e
redução das internações hospitalares. Entretanto, em muitos municípios, essa expansão
enfrenta dificuldades para alcançar as unidades tradicionais de atenção básica criadas
antes da estratégia e também para captar e
manter médicos nas periferias das grandes
cidades e nas cidades do interior do País. O
PMAQ é uma inovação na forma de financiamento em função da contratualização de
compromissos e do alcance de resultados
que podem duplicar os recursos recebidos
pelo gestor municipal nessa modalidade de
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“As políticas de saúde bucal no
Brasil são exemplos de políticas
bem estruturadas, em função das
taxas de cobertura alcançadas
num país de dimensões continentais,
como também em decorrência dos
resultados observados”

mento e da educação. Em várias Secretarias
Municipais de Saúde e também no Ministério da Saúde, os responsáveis pela saúde
bucal têm mostrado resultados que são a
expressão desse esforço.

atenção. O PMM é uma medida emergencial e temporária para garantir o acesso à assistência médico-sanitária pela população que vive nas
periferias das grandes cidades e nas cidades do interior do País. Além
disso, o Programa prevê mudanças na formação médica e na abertura
de cursos oferecidos por universidades privadas. Diante da oposição
para enfrentar os problemas estruturais relacionados à força de trabalho em saúde que se manifestam, entre outros, por desequilíbrios
geográficos e funcionais, o Programa pode cumprir um papel importante se abrir uma brecha para a aprovação de políticas consistentes
que redundem na criação de carreiras sólidas, salários justos, condições de trabalho adequadas, redes de apoio e sistemas de supervisão
à distância compatíveis com o exercício profissional, não apenas de
médicos, mas também de enfermeiros e cirurgiões-dentistas no SUS,
permitindo a fixação deles em todas as unidades básicas de saúde, inclusive em áreas remotas e de difícil acesso.

Como se desenha uma política pública?
Em países democráticos, a política pública é resultado da interação de todos os
atores sociais que se sentem mais ou menos
representados conforme a composição dos
governos e dos parlamentos. Com a crise
de representação do sistema político brasileiro, a tendência é o desenho de políticas
cada vez mais segmentadas e voltadas a interesses de grupos específicos. Com isso, ela
vai perdendo o seu caráter universalizante, aquilo que marca o seu DNA enquanto política pública. As Revoltas de Junho,
protagonizadas por mais de um milhão de
pessoas nas cidades brasileiras em 2013,
revelaram que a questão da representação
não envolve apenas a crise dos partidos e a
exigência de uma profunda reforma política, mas também a necessidade de enfrentar
os monopólios de comunicação.

E quanto às políticas específicas de saúde bucal?
O Sistema Único de Saúde no Brasil se caracteriza por uma gestão compartilhada entre as três esferas de governo. Assim, estados e
municípios gozam de autonomia para implementar as políticas de
saúde bucal pactuadas em nível nacional, e também de autonomia
para implementar políticas próprias segundo as necessidades de
saúde das populações em cada território. Há inúmeras experiências
positivas que não ganham visibilidade e reconhecimento. A política
que tem ganhado maior visibilidade é a expansão dos centros de especialidades odontológicas, mas a iniciativa de política mais importante, do ponto de vista do impacto epidemiológico, corresponde ao
conjunto de ações voltadas à inserção da saúde bucal nas políticas
públicas mais gerais, ou seja, no saneamento, na educação infantil e
no ensino fundamental e médio, no bem-estar social (programas de
transferência condicionada da renda); e também a inserção da saúde
bucal nas políticas públicas específicas da saúde relacionadas à atenção materno-infantil, aos adolescentes, adultos, idosos, à saúde mental e às condições crônicas etc. Nesse sentido, expandir o acesso à
água fluoretada e aos programas de escovação dental supervisionada
com creme dental fluorado são ações com impacto epidemiológico
reconhecido, que exigem forte articulação com os setores do sanea-

O sistema público de saúde tem sido capaz
de atrair cirurgiões-dentistas?
A estrutura da oferta de médicos é completamente distinta da estrutura da oferta
de cirurgiões-dentistas no país. Um posto
de trabalho de cirurgião-dentista não fica
sem preenchimento como fica um posto
de trabalho de médico. Por isso, iniciativas
de colegas e lideranças reivindicando um
“Mais Dentistas” devem ser interpretadas
como um esforço compreensível de associar uma reivindicação de defesa da profissão a um programa que vem sendo bem
avaliado pela população. Contudo, é nítido
que oferecer a mesma solução para problemas distintos não é coerente nem tecnicamente justificável. Ademais, o PMM é uma
medida emergencial e temporária que somente se justifica pela extrema escassez de
médicos no Brasil, produzida pelo modelo
de regulação da formação médica conduzi-
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Como os profissionais podem contribuir
para a classe odontológica ser reconhecida
na promoção da saúde bucal do brasileiro?
Por meio do exercício da cidadania,
não apenas de dois em dois anos, nas eleições, mas o tempo todo. É imprescindível
que cada um exerça uma cidadania ativa e
renovadora no bairro onde mora, no local
onde trabalha, nas entidades associativas e
nos partidos políticos. Não há mágica, nem
bola de cristal, nem receita pronta para elevar o reconhecimento das profissões odontológicas. O que a experiência mostra é que
propostas universalizantes vocalizadas por
lideranças de reconhecido compromisso ético-político, e sustentadas por partidos e por
entidades ativas no seu respectivo âmbito
de atuação, ajudam a produzir as condições
objetivas e subjetivas que vão se transformar
em demandas sociais. A necessidade da formulação de uma política pública se impõe
quando as instituições ou as leis existentes
não são capazes de responder a essas demandas e impulsionam sua priorização na
agenda política daqueles que são responsáveis pela tomada de decisão e alocação dos
fundos públicos.
Como a Comissão de Políticas Públicas
atua no assessoramento à diretoria?
A CPP foi criada pelo CROSP para assessorar a diretoria e os conselheiros da entidade, que avaliam as demandas da Odontologia e decidem quando acionar a Comissão.

Foto: divulgação CROSP

do pelo Estado brasileiro nas últimas décadas, voltado mais aos interesses da profissão
médica e do mercado de formação do que
aos interesses do subsistema público de saúde. Como mencionei, outras proposições ligadas à criação de carreiras sólidas, salários
justos, e condições de trabalho adequadas,
abrem caminhos para um alinhamento
com outras reivindicações em direção a políticas universalizantes, ou seja, que interessam a vários atores sociais. Por essa razão,
contribuem muito mais para fortalecer os
profissionais da saúde bucal no SUS.

A classe odontológica
se fez ouvir no dia
5 de junho

À Paulista!

Profissionais ocupam a avenida
pela valorização da profissão

U

m ano depois das manifestações de junho, que levaram às
ruas de todo o País mais de 1 milhão de pessoas em 2013,
centenas de cirurgiões-dentistas do Estado de São Paulo
ocuparam a Avenida Paulista para defender a valorização da profissão e reivindicar mais atenção à saúde bucal nos serviços públicos das
três esferas governamentais – municipal, estadual e federal. De jalecos
brancos com tarjas negras, em sinal de luto, os profissionais deram as
mãos para formar um coração, símbolo escolhido para a campanha. Os
manifestantes fizeram um minuto de silêncio, que representou o protesto da classe odontológica. “Um cirurgião-dentista com remuneração
digna é uma das premissas indispensáveis à qualificação da assistência
bucal”, disse o secretário do CROSP, Marco Manfredini.
Além do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, apoiaram a mobilização o Conselho Federal de Odontologia (CFO), Associação Brasileira de Odontologia (ABO), Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD), Federação Interestadual dos Odontologistas
(FIO), Federação Nacional dos Odontologistas (FNO), Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva (ABRASBUCO), Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas (APCD), Sindicato dos Odontologistas de Santos,
Sindicato dos Odontologistas de Ribeirão Preto, Sindicato dos Odontologistas de Araraquara, Sindicato dos Odontologistas de Piracicaba
e região, Sindicato dos Odontologistas de Taubaté e região, Associação
Paulista de Saúde Pública (APSP), Associação Paulista dos Auxiliares e
Técnicos em Saúde Bucal (APATESB). “É inadmissível que uma classe
comprometida com a saúde da população, como a nossa, não receba a
devida valorização. Somos cirurgiões-dentistas, com orgulho, e garantimos a saúde bucal dos cidadãos. A Odontologia não pode abrir mão
de mais investimentos e de gestões comprometidas com a saúde bucal”,
afirmou na ocasião Claudio Miyake, presidente do CROSP.
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odontologia

Todos
por um
Articulação das entidades da classe odontológica em
torno de objetivos comuns fortalece a representatividade
e a organização dos profissionais, tendo como eixo
a valorização da Odontologia

A

máxima de que a união faz a força é tão antiga quanto a
constatação de que ninguém sozinho é capaz de resolver
os desafios da atuação profissional, exercer a profissão com
responsabilidade e eficiência, e honrar o compromisso social assumido ao escolher a carreira. Em uma classe como a odontológica, em
que mais de 81% dos profissionais no Estado de São Paulo atuam em
consultórios próprios – segundo estudo divulgado pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) em janeiro deste ano –,
a ação conjunta é uma exigência para que a profissão seja reconhecida
e valorizada pela sociedade, governos e empregadores.
O resultado desta união poderá sempre inserir a Odontologia em
uma posição de destaque como, por exemplo, foi com o Seminário
pela Valorização da Odontologia, em abril (leia a cobertura especial
nas páginas 12 a 21). O êxito desta iniciativa se deveu à compreensão pelos dirigentes do setor de que todas as entidades envolvidas na
realização e no apoio foram indispensáveis para mobilizar os profissionais e qualificar os debates, assim como na assinatura da “Carta de
São Paulo 2014 – Pacto pela Valorização da Odontologia”.
A soma dos papéis cumpridos pelas entidades que representam os
interesses da classe odontológica, cada uma com sua particularidade,
é que garante à profissão ser respeitada, estar protegida contra o exercício ilegal e ser valorizada, garantindo assim a saúde da população.
Confira o papel de cada entidade nesta estratégia.

Conselhos Profissionais

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) e os Conselhos Regionais (CROs) têm a função precípua de fiscalizar o exercício profissional e o cumprimento das normas éticas da profissão. Os cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, técnicos e auxiliares
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em prótese dentária, clínicas odontológicas
e laboratórios de prótese para exercerem
sua profissão devem estar inscritos, obrigatoriamente, no CRO de seu Estado, e em
dia com a anuidade, para atuarem dentro
da legalidade. Os 26 estados brasileiros,
além do Distrito Federal, possuem CRO.
No Estado de São Paulo, o CROSP mantém 40 delegacias seccionais distribuídos por
todo seu território, com o objetivo de fortalecer a organização da categoria, dar atenção
e visibilidade às demandas locais e amplificar
a voz dos fiscais, delegados, representantes
municipais e diretores regionais.

Associações Profissionais

A classe odontológica também está representada por associações profissionais.
Neste caso, a decisão de se tornar associado
fica por conta do profissional.
Em São Paulo, a principal e maior entidade associativa é a APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas) que, por meio de
suas Regionais espalhadas por todo o Estado,
oferece aos profissionais e acadêmicos associados cursos e atividades científicas, além de
vantagens e benefícios (www.apcd.org.br).
A extensão nacional da APCD é exercida pela ABCD (Associação Brasileira de

Cirurgiões Dentistas – www.abcdbrasil.org.br), representada por diversas seções estaduais por todo o pais. Outra entidade associativa
nacional é ABO (Associação Brasileira de Odontologia – www.abo.
org.br), que também conta com sua representação estadual (ABO –
SP – www.abosp.org.br). Além destas entidades, que congregam as
diferentes profissões da área, existem também entidades por perfil
de atividade, nacionais e por estados da Federação como, por exemplo, a Associação Paulista dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal
(APATESB), a APDESP-BR (Associação dos Técnicos em Prótese
Dentária Brasil), a APDCR (Associação dos Técnicos em Prótese
Dentária de Campinas e Estado de São Paulo), entre outras, as quais
o profissional pode fazer a opção de participar.

Associações por objetivos

Profissionais da classe odontológica também podem participar de
entidades com foco em interesses coletivos específicos, por adesão,
compostas por assuntos e temas relacionados a especialidades ou áreas de atuação, como a ABRASBUCO (Associação Brasileira de Saúde
Bucal Coletiva), a APSP (Associação Paulista de Saúde Pública), a
SPO (Sociedade Paulista de Ortodontia), a Associação Brasileira de
Cirurgiões-Dentistas Homeopatas, a Associação Paulista de Odontopediatria, entre muitas outras.

Federações e Sindicatos

Foto: Maurício Muniz

A representação dos profissionais da Odontologia ocorre com a
atuação dos Sindicatos, presentes em todo o Estado, e que estão filiadas a entidades nacionais, a exemplo das demais classes, como

a FNO (Federação Nacional dos Odontologistas) e a FIO (Federação Interestadual dos
Odontologistas).
No Estado de São Paulo os Sindicatos se
fazem presentes através dos Sindicatos dos
Odontologistas do ABC, Araraquara, do Estado de São Paulo, Piracicaba e região, Ribeirão Preto, Santos, Taubaté e região.

União

O Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo atua para fortalecer os vínculos
entre todas as entidades que representam a
classe odontológica, com vistas à valorização
da Odontologia. Um exemplo disto foi, além
da participação maciça no Seminário pela
Valorização da Odontologia, a significativa
mobilização conjunta de várias entidades
da Odontologia no Ato pela Valorização da
Saúde Bucal no Serviços Públicos Odontológicos, quando servidores públicos de todas
as esferas governamentais receberam o apoio
destas entidades para esta causa.
Somente com a participação conjunta das
entidades representativas a Odontologia seguirá em frente, pelo reconhecimento e pela valorização de nosso papel ímpar na sociedade.

Entidades apoiaram a
realização do Seminário
pela Valorização da
Odontologia, em abril
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PESQUISA

frente
Na linha de

O Brasil está no topo da lista dos países que
mais publicam trabalhos acadêmicos na
área odontológica. No cenário internacional,
apenas os Estados Unidos produzem mais

A

produção acadêmica brasileira na área de Odontologia é referência
mundial. Segundo dados da Scopus, uma das maiores e mais citadas bases de dados de artigos públicos no mundo, o Brasil está à
frente do Reino Unido, Japão e Alemanha, ostentando o segundo maior volume de produção intelectual voltada para a Odontologia, atrás apenas dos Estados Unidos. Outro reconhecimento vem do Institute for Scientific Information
(ISI), base de dados que abrange 12 mil revistas científicas, que coloca o país
na terceira posição. Na América Latina, a presença da comunidade científica
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brasileira é ainda mais visível. Segundo a Scopus, 93% de tudo o que
é produzido na região na área de
Odontologia tem origem no Brasil.
Uma das instituições mais importantes na produção acadêmica
da área é a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com
destaque, ainda, para as pesquisas realizadas pela Faculdade de
Odontologia de Piracicaba (FOP).
Segundo Jaime Aparecido Cury,
professor titular de Bioquímica da
FOP, a instituição responde por
aproximadamente 25% de toda
publicação feita pela área de Odontologia no País. Além disso, a instituição se destaca pela qualidade do
material produzido. Entre os cerca de 90 cursos de pós-graduação classificados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em conceitos de 3 a 7 – sendo as notas 6 e 7 de excelência – nada menos
que cinco das oito notas 6-7 são da FOP, que é também a única a receber a
nota máxima 7.
“Houve, no Brasil, uma evolução muito grande na área de pesquisa em
Odontologia. Não há nenhuma instituição melhor ou pior que a outra, mas
sim grupos de pesquisas em várias instituições do País que se destacam em
temas específicos que realizam”, afirma Cury.
De acordo com o professor da Unicamp, as pesquisa odontológicas são
respeitadas no Brasil – e no resto do mundo – porque o setor se destacou entre
as áreas de saúde como uma das mais produtivas em publicações. O panorama
geral da produção acadêmica aponta para a expansão e consolidação.
Dados da Capes mostram que a Odontologia conta com 22 mestrados
profissionais em andamento e 80 acadêmicos. De acordo com Isabela Almeida Pordeus, coordenadora da área de Odontologia na Capes e professora titular da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), esses cursos possuem importância especial devido à natureza profissional da Odontologia. “Tenho certeza de que há espaço para crescimento
na área. Se pensarmos que hoje temos 102 programas em funcionamento e
que, desses, 22 são mestrados profissionais, temos apenas um quinto da nossa
pós-graduação nessa modalidade”, compara Isabela.

A Unicamp responde por
quase 25% da publicação
em pesquisa odontológica

“Houve, no Brasil,
uma evolução
muito grande na
área de pesquisa
em Odontologia.
Não há nenhuma
instituição melhor
ou pior que a outra,
mas sim grupos de
pesquisas em várias
instituições do País
que se destacam em
temas específicos
que realizam”

Jaime Aparecido Cury

Investimento

O fortalecimento da pós-graduação no País também está relacionado ao
maior investimento destinado às pesquisas. “Nos últimos anos, aumentou o
apoio das agências de fomento federais, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e estaduais, como as fundações de
amparo à pesquisa, como a Fapesp, em São Paulo”, diz Isabela. Cury, seu colega
da Unicamp, também vê crescer o apoio à pesquisa no País. “O investimento em
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Professor gastão
Officiusam nonem quas
destia aperias aut que nobit
es nihit omnis et liciet liquia
nima vent.

pesquisa no Estado de São Paulo pela Fapesp é equivalente ao dos países desenvolvidos. No Brasil, o CNPq fomenta volume de recursos muito próximo do que
é praticado no mundo. Não falta dinheiro para boas ideias”, diz Cury.
A coordenadora da área de Odontologia da Capes observa, no entanto,
que a partir do crescimento das pesquisas na área é preciso pensar também na
distribuição dos profissionais odontólogos na sociedade brasileira. “O Brasil
tem um dos maiores números de dentistas no mundo, em torno de 250 mil. Se
queremos melhorar a atenção da saúde bucal da população, é importante que
tenhamos profissionais muito bem treinados e capacitados para fazer perguntas que vão responder a demandas da sociedade”, enfatiza.

Focos de estudo

Atualmente, a pesquisa em Odontologia no País produz conhecimentos cada vez mais amplos. Embora o Brasil se destaque mundialmente em
pesquisas na área de cariologia, todos os demais focos de estudos são igualmente reconhecidos internacionalmente. Jaime Cury destaca as pesquisas
na área de implantes, tendo em vista sua importância clínica atual. Para ele,
as mais relevantes seriam as de ordem social com relação à promoção de
saúde bucal no contexto integrado de saúde. Mas há muitos estudos mais
específicos também na ordem do dia dos pesquisadores. “O País não se li-
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Faculdade de
Odontologia
de Piracicaba
Ex-aluna da instituição
realiza pesquisa
sobre saliva de terceira
geração, nos EUA

mita a testar materiais restauradores para dizer qual é melhor. Os estudos
contemplam todas as áreas do conhecimento da Odontologia, chegando a
investigações de nível molecular”, diz Cury.
Cury cita como exemplo uma pesquisa em Odontologia sobre saliva de
terceira geração, que está sendo conduzida por uma ex-aluna da FOP, Ana
Paola Cotrim, nos Estados Unidos. Segundo ele, a saliva é importante para
manter a saúde bucal, sendo que algumas pessoas podem apresentar hipossalivação (falta de saliva) e xerostomia (boca seca) devido a doenças autoimunes
ou decorrentes de tratamento de câncer na região da cabeça-pescoço pelo efeito da irradiação. A pesquisa sobre saliva de terceira geração busca uma maneira de substituir a saliva dessas pessoas. A saliva de primeira geração, ainda
hoje usada, foi uma solução salina contendo hastes umectantes para manter a
umidade da cavidade bucal e fornecer íons para proteger a estrutura mineral
dos dentes. Entretanto, a saliva não contém só água e minerais, ela tem muitas
proteínas que são importantes para a saúde bucal. Assim, explica Cury, uma
saliva de terceira geração seria aquela que contém proteínas – e na saliva há
centenas delas. “A alternativa molecular, terapêutica transgênica, prevê que
um pequeno pedaço de DNA seja introduzido via ducto salivar na região da
glândula salivar. Esse gene é incorporado ao DNA das células salivares que
passam a produzir mais saliva.”
Na FOP, como pesquisador, Cury dá continuidade à sua linha de pesquisa sobre flúor e biofilme dental, em colaboração com as professoras Cinthia
Tabchoury e LiviaTenuta. “Meu objetivo, do ponto de vista pragmático, é dar
suporte técnico-científico com base em evidências ao uso de água fluoretada
e dentifrício fluoretado como medidas importantes para o controle de cárie
no Brasil”, diz. O pesquisador da Unicamp recebeu vários prêmios em sua
carreira, com destaque para o The 2010 Yngve Ericsson Prize for Research in
Preventive Odontology, por ter sido, em 2011, o primeiro pesquisador latino-americano laureado pela regional latino-americana da International Association for Dental Research (IADR) por sua “inestimável contribuição à investigação, difusão e formação de recurso humano na América Latina” e por ter
recebido o 2012 ORCA Prize. Os dois prêmios nunca haviam sido concedidos
a pesquisadores fora do eixo Europa-Estados Unidos.
Apesar de haver uma pesquisa odontológica de ponta no País, é difícil um
profissional viver exclusivamente dela. Segundo Cury, como a pesquisa é feita
nas universidades e a função delas passa pelo trio Ensino-Pesquisa-Extensão,
dificilmente haverá a opção de se dedicar exclusivamente a ela. “Entretanto,
nas universidades públicas, e em algumas particulares, os docentes são contratados em regime de dedicação integral à docência e pesquisa, podendo
dedicar-se exclusivamente a ela”, explica.
A produção do conhecimento está diretamente ligada à melhoria da vida
da população. Segundo Isabela Pordeus, da Capes, ter profissionais qualificados com treinamento voltado não só para a profissionalização, como também para a geração de conhecimento focada nos problemas da sociedade, é
de extrema relevância para a área odontológica. “A pesquisa é essencial para
completar o conhecimento adquirido pela leitura, porque só assim se dará
uma contribuição real ao conhecimento existente, respondendo a perguntas
importantes que afetam a saúde do indivíduo e da população”, diz Cury.

Jaime Cury
“Várias instituições
do País se destacam
em pesquisas de
temas específicos
que realizam”

“A alternativa
molecular,
terapêutica
transgênica, prevê
que um pequeno
pedaço de DNA
seja introduzido via
ducto salivar na
região da glândula
salivar. Esse gene
é incorporado ao
DNA das células
salivares que
passam a produzir
mais saliva.”

Jaime Aparecido Cury
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Sorriso

confiante

Dentistas que atendem nas periferias têm como missão
conscientizar a população de baixa renda sobre a
importância de cuidar da saúde bucal e como desafio
a gestão quase sempre solitária do consultório próprio

O

Brasil é o país com mais cirurgiões-dentistas no mundo, mais de
20% do total, segundo dados do CFO 2014: 250 mil. Só o Estado de
São Paulo concentra mais de 30% deles. Mais de 82 mil, que levam
atendimento a populações de todos os perfis socioeconômicos, dos quais quase 80% atendem em consultórios particulares, segundo estudo do Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP). Uma boa parcela atua em
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bairros periféricos realizando um trabalho essencial para melhorar a saúde bucal da população de baixa renda. Para esses profissionais, o desafio é grande.
José Luciano Equi tem consultório próprio no bairro Capelinha, em
Osasco, onde atua há muitos anos. Ele conta que percebe o baixo nível de
informação dos moradores da região sobre os cuidados com a saúde bucal.
Segundo ele, muitos pacientes não têm o hábito de escovar os dentes ou de
usar fio dental. E têm hábitos alimentares ruins.
Equi atende, em média, dez pacientes por dia. Durante o tratamento, todos recebem orientações básicas sobre os cuidados necessários para a saúde bucal. “Ensino a escovar os dentes, a passar o fio dental, fazer bochecho
e seguir uma dieta com menos açúcar e mais verduras, legumes e frutas”,
explica. Ele diz, ainda, que muitas vezes quem atende a população de baixa renda tem que lidar com os traumas das pessoas que chegam receosas
ao consultório. “Alguns chegam aqui apavorados. Têm medo da agulha e
do barulho do motor dos equipamentos. Talvez tenham sido maltrados
anteriormente em atendimentos precários. O pior é que transmitem esse
temor aos filhos”, explica Equi.
A rotina do cirurgião-dentista
Guilherme Martins, que atende
Pesquisa já
na periferia de Santo André, na
região do ABCD (Santo André,
encomendada pelo
São Bernardo do Campo, São
CROSP vai
Caetano do Sul e Diadema), é seinformar dados
melhante a do colega de Osasco.
da odontologia
Em seu consultório, instalado em
em todos municípios
uma sobreloja de duas pizzarias,
do estado de
na Vila Luzita, no Jardim Santo
São Paulo
André, ele também orienta os
pacientes sobre os cuidados básicos de higienização dos dentes.
De modo geral, Martins diz perceber avanços nesse sentido, mas sente
ainda muita resistência, especialmente entre os jovens. Como forma de
enfrentar o problema, Martins está elaborando um projeto para levar às
escolas e empresas: um programa de saúde bucal.
De fato, algumas circunstâncias afastaram a população brasileira das cadeiras dos dentistas e, portanto, do cuidado básico com a saúde da boca.
Uma delas, segundo os profissionais da área, é a escassez de políticas voltadas à Odontologia, cenário que para eles começou a mudar apenas nos
últimos dez anos, quando o governo federal implantou o programa Brasil
Sorridente, colocando o atendimento dentário dentro do Sistema Único
de Saúde (SUS) em quase 90% dos municípios brasileiros (sobre este programa, leia reportagem na página 40 desta edição da Revista do CROSP).

Aumento da renda

“O aumento da renda da população de baixa renda no período também
possibilitou um acesso maior aos tratamentos odontológicos”, diz José Luciano
Equi. Ele nota um avanço nas condições socioeconômicas da população que
vive no bairro em que atende. “Em várias comunidades ao redor daqui, os bar-
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Osasco
A força econômica do município
vem do setor de serviços, que
responde por 67% do PIB local,
seguido da indústria, que produz
13% do total.

Dados Socioeconômicos
População (1)
670.416
IDH (2)
0,776

Mercado de Trabalho

Pessoal ocupado (2)
189.566
Valor do rendimento nominal
médio mensal dos domicílios com
rendimento domiciliar (2)
R$ 3.260,25
Trabalhadores com deficiência (3)
4.975

Saúde

Estabelecimentos de Saúde SUS (1)
56
Cirurgiões-dentistas (4)
816
Fontes
(1) Seade - 2013
(2) IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - 2010
(3) RAIS - Ministério do Trabalho - 2012
(4) CROSP
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Foto: Olga Liotta - SECOM/PMO

racos foram edificados. As pessoas vivem em melhores condições,
inclusive de higiene”, afirma.
O cirurgião-dentista Guilherme Martins também nota melhorias sociais na periferia de Santo André. Segundo ele, o bairro em
que atua está mais desenvolvido, novos condomínios residenciais
foram erguidos para abrigar a chamada nova classe média e o
crescimento na região ganhou fôlego com a abertura de supermercados, atacados, distribuidores de bebida e centros comerciais. Mesmo com renda maior, ele considera que o acesso da população do topo da pirâmide social a tratamento dentário ainda é
dificultado devido ao custo.
Nos últimos anos, Equi conta ter notado que aumentou o número de cirurgiões-dentistas no bairro em que atua, criando uma
concorrência em que o preço do tratamento é um diferencial.
“Há uma disputa nesse sentido entre os profissionais, mas cabe
ressaltar que esse não deve ser o único denominador para a escolha do cirurgião-dentista. A qualidade do profissional tem que
entrar na conta também”, afirma.

Santo André
Gestão do negócio

Outra característica dos consultórios particulares localizados em
bairros com população de baixa renda é a forma de gerir o negócio.
Geralmente, o profissional cuida do negócio sozinho. “Faço a própria
gestão do consultório e, quando preciso, conto com o auxílio de um
contador”, diz Equi. Esse também é o caso de Martins. “Faço tudo eu
mesmo, mas estou pensando em contratar um contador para administrar o consultório”, explica.
Muitos também atuam sozinhos no dia a dia de trabalho, contando
apenas com uma faxineira para a limpeza do espaço. Além de exercer
a função de dentista, Martins também marca consulta e não conta com
auxiliar para ajudá-lo nos procedimentos. Ele tem apenas a parceria
de dois dentistas para realizar procedimentos especializados, um ortodontista e outro endodontista, para quem encaminha os pacientes
que necessitam desses tratamentos. Já Equi trabalha com uma auxiliar.

Biossegurança

Equi chama a atenção ainda para os cuidados que os dentistas devem tomar com relação aos procedimentos de biossegurança para a
prática da Odontologia. Durante o atendimento, ele segue à risca as
regras de biossegurança da profissão.
Martins também adota esses procedimentos e diz estar sempre
atento às novas regulamentações, acompanhando as publicações especializadas voltadas à categoria.
Mesmo com as dificuldades do dia-a-dia, Equi considera gratificante
cuidar da saúde bucal da população de baixa renda. “Dá uma satisfação
muito grande quando termino um tratamento e o paciente sai do consultório com os dentes saudáveis e mais bonitos”, explica. Para Martins,
o trabalho de prevenção junto aos pacientes é árduo, mas vale a pena.
“É possível fazer o paciente melhorar os cuidados dentários. Mas é preciso saber que o processo é lento.”

O município está localizado na
Região Metropolitana de São
Paulo. Sua vocação econômica
é o comércio, responsável por
56% do Produto Interno Bruto.
A indústria responde por 30%
do PIB local.

Dados
Socioeconômicos
População (1)
681.819
IDH (2)
0,815

Mercado de Trabalho
Pessoal ocupado (2)
256.376
Valor do rendimento nominal
médio mensal dos domicílios
com rendimento domiciliar (2)
R$ 4.094,96
Trabalhadores
com deficiência (3)
2.722

Saúde

Estabelecimentos
de Saúde SUS (1)
60
Cirurgiões-dentistas (4)
1.806
Fontes
(1) Seade – 2013
(2) IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – 2010
(3) RAIS – Ministério do Trabalho - 2012
(4) CROSP

tradição

Paixão

de berço

Conheça a história da família
Sartoretto, em que a vocação
pela Odontologia é transmitida
de geração para geração
há mais de 60 anos, e Yunes,
em que os pais e 6 dos
12 filhos abraçaram a profissão

DE PAIS PARA FILHOS
Milton Sartoretto, com o filho
José e o neto Thiago. Na formatura,
José Roberto e Maria de Fátima
(foto na página à direita)
já pensavam em ter muitos filhos.
Só não imaginavam que tantos
seguiriam a carreira
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Fotos: divulgação e Shutterstock

D

e pai para filho, desde
1950. Com um tio no
meio – Geminiano, com
quem a história de paixão pela
Odontologia da família Sartoretto,
de São Paulo, começou. Já para os
Yunes, de Barretos, a descoberta
da vocação coletiva é mais recente. Nasceu em 1970, na faculdade em Ribeirão Preto, quando o
casal de estudantes José Roberto
Mizziara Yunes e Maria de Fátima Pereira planejou formar uma
família grande. Dito e feito. O que
eles não imaginavam é que 6 dos
12 filhos que tiveram seguiriam a
profissão dos pais.
Há 64 anos, Geminiano Sartoretto abriu seu consultório odontológico em São Paulo, na então
pequena Vila Madalena – bairro
vizinho a Pinheiros que nasceu
em meio a chácaras onde se culA habilidade para lidar com peças pequenas,
tivavam frutas de todos os tipos e
típicas da Odontologia, já havia sido
se criavam galinhas. Quando derevelada em outra paixão de José: a escultura
cidiu trocar a profissão pela Medicina, passou a cadeira, os equipae a pintura. A escolha pela primeira não se
mentos e os clientes para o irmão,
deveu a incentivo para que seguisse a mesma
Milton, recém-formado pela USP
profissão de Milton e Geminiano
- Universidade de São Paulo. Já estávamos em 1954. E foi ali, pelos
46 anos seguintes, que Milton Sartoretto exerceu a Odontologia. Com tal dedicação que acabou influenciando
se aposentar e passou a gerenciar
um dos quatro filhos, José, a seguir a carreira.
uma segunda clínica que haviam
A habilidade para lidar com peças pequenas, típicas da Odontologia, já
aberto. Fez isso por dez anos. O
havia sido revelada em outra paixão de José: a escultura e a pintura. A escolha
patriarca dos Sartoretto morreu
pela primeira não se deveu a incentivo para que seguisse a mesma profissão de
em 2011, aos 82 anos, no ano em
Milton e Geminiano. “Meu pai dizia que dentista trabalha demais. Mas eu via
que se formou o neto Thiago. Ele
que ele trabalhava com gosto”, conta José Sartoretto. É verdade que ele tentou
diz sentir muito por não ter tido
cursar Engenharia, no Mackenzie, em São Paulo, mas desistiu do campo das
tempo de atender ao desejo do avô.
Ciências Exatas após um ano.
“Fico emocionado até hoje quan“Estava em dúvida sobre ser dentista ou músico”, conta. José colocava a
do atendo seus ex-pacientes, pois
Odontologia no patamar das artes. E esta foi a sua escolha. Formado em 1985
sempre me falam dele.”
pela Universidade Camilo Castelo Branco há 29 anos, ele “esquece da vida
José, a exemplo de seu pai, não
trabalhando”, como gosta de dizer. A prática, começou a adquirir auxiliando
forçou a barra para o filho seguir
o pai em cirurgias. Depois, pai e filho inverteram os papéis. Milton passou a
no ramo da família. “Thiago semauxiliar José nos procedimentos. Tiveram o prazer de atuar juntos e trocar
pre gostou de pintura e escultura.
conhecimentos práticos por muitos anos. Em 1997, Milton Sartoretto decidiu
O desejo dele de também seguir a
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carreira foi espontâneo. Eu só soube depois que foi aprovado em três universidades”, conta o pai.
A clínica da família começou em 1953, com o tio Geminiano, com uma
única cadeira de atendimento em que se revezaram, anos depois, Milton e
José. Assim que assumiu a direção, José ampliou o atendimento, equipou
novas salas e contratou profissionais de outras especialidades. O desejo era
oferecer aos pacientes atendimento em qualquer área odontológica, além
dos procedimentos de implantes, próteses e cirurgia, sem que tivessem que
ir a outra clínica. Esta foi a diferença da sua administração para a do pai. Já
Thiago trouxe o sopro do empreendedorismo ao nome Sartoretto. “Ele quer
ampliar o negócio”, afirma o pai.
O talento de Thiago para os negócios se revelou de imediato. “Apesar de
trabalhar na clínica da família, eu queria ser independente. Comprei uma
clínica pequena com minha noiva, também dentista, em um município da
Região Metropolitana de São Paulo que estava carente de bons consultórios”.
Ela cresceu, tem instalações do mesmo nível tecnológico que a clínica da
Vila Madalena e atende várias áreas. Ali Thiago atua somente na direção,
duas vezes por semana. Nos outros dias, atende na clínica da família, com
ênfase nos tratamentos estéticos.

Nas pistas e no palco

A inovação e o empreendedorismo da família Sartoretto chegou ao automobilismo e ao setor artístico. Há cinco anos, pai e filho integram a equipe médica da Fórmula Truck. O atendimento odontológico é feito em um
consultório móvel no Centro Médico de autódromos em todo o Brasil e um
da Argentina, todos os fins de semana de março a dezembro. São 25 pilotos, 150 mecânicos, e outros membros da equipe, totalizando 400 pessoas.
“Sempre há uma coroa solta, alguém com dor e eventualmente acidentes
que pedem atendimento”, conta José Sartoretto.

A grande família

O casal de cirurgiões-dentistas José Roberto Mizziara Yunes e Maria de
Fátima Pereira Yunes, hoje com 60 anos, programou desde o namoro – ainda estudantes da USP em Ribeirão Preto, na década de 1970 – que teria
muitos filhos. Doze. Mas com certeza não programaram que seis escolheriam a mesma carreira. E que, por ser professor universitário em Barretos,
José Roberto passaria repetidas vezes pela emoção de entregar o diploma de
Odontologia na solenidade de formatura de cada um.
A história profissional da família começou no consultório paterno. Por
ali começaram na profissão vários filhos – e permanecem duas. Márian, hoje
com 33 anos, começou cedo como secretária. Saiu para dedicar-se aos estudos, retornando como cirurgiã-dentista a Barretos. Os outros irmãos também estudaram Odontologia ali, onde tiveram o pai como professor. Lívia,
a sexta filha, repetiu os passos da irmã. Começou atendendo o telefone do
consultório e virou secretária. Assim como Márian, só saiu para entrar na faculdade. As duas trabalham até hoje no consultório. Lívia, graduada há sete
anos, atua também em um consultório próprio. Logo terá outra profissional
como companheira: Joana, a irmã mais nova e 11ª filha dos Yunes, que cursa
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O talento de
Thiago para
os negócios
se revelou de
imediato. “Apesar
de trabalhar na
clínica da família,
eu queria ser
independente.
Comprei uma clínica
pequena com minha
noiva, também
dentista, em um
município da Região
Metropolitana
de São Paulo que
estava carente de
bons consultórios”

ÁLBUM DE
FAMÍLIA
As três gerações
da família Yunes,
de Barretos: dos 21
adultos da foto, nada
menos de 12 são
cirurgiões-dentistas.
Das 9 crianças
podem vir outros

o terceiro ano de Odontologia.
Além do notável interesse profissional em comum, outros traços
marcantes da família Yunes são a
união e alegria de fazerem quase
tudo juntos, visível a cada nova formatura familiar. Eles fazem até camiseta com o nome do irmão que
está se formando. A convivência é
intensa e inclui viagens em família,
almoços e cafés da tarde sagrados,
com todos em volta da mesa.
Citar a especialidade de cada
um da família é nomear boa parte das existentes na área. Mas todos têm em comum a paixão por
cirurgia.
Alguns Yunes já alçaram voo
de Barretos e bateram as asas

para bem longe: Natal, no Rio Grande do Norte. Três dos irmãos e
as cirurgiãs-dentistas com que se casaram vivem no Nordeste, onde
têm clínicas próprias. Sergio, o terceiro filho, de 34 anos, formado há
onze, foi quem abriu o caminho. Ele partiu seguindo a então namorada, aprovada em concurso como dentista do Exército, com quem
se casou. Recentemente, convidou o irmão Lucas – o oitavo filho de
José Roberto e Maria de Fátima, de 24 anos, recém-formado e casado
com uma colega de turma – para também se fixar na capital do Rio
Grande do Norte. Francisco, o nono, também de 24 anos, formado há
um ano e casado também com uma cirurgiã-dentista, seguiu o mesmo caminho.
Sim, há exceções. José Roberto, o segundo filho, fugiu à regra e
estudou Ciência da Computação. Mas... casou-se com uma cirurgiã-dentista, que conheceu em uma festa da faculdade dos irmãos. Claro.
Uma nova geração está a caminho. O casal Yunes tem 11 netos.
Vitor, de 9 anos, filho de Lívia, já fala em seguir a profissão. Ou jogador de futebol. O futuro dirá se ele será a sétima exceção à regra. Afinal, a família tem também um advogado, uma farmacêutica, uma psicóloga, dois cientistas da computação e um futuro engenheiro civil.
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SAÚDE

Sem medo

sorrir

de

Vencedores da Etapa
Estadual do Prêmio
Brasil Sorridente
2013, os municípios
paulistas de São
Bernardo do Campo,
Marília e Motuca
mostram aqui
suas experiências
bem-sucedidas na
área de saúde bucal

N

a última década, o Brasil deu um salto na melhoria da saúde bucal da população. Boa parte desse avanço se deve à implantação do programa Brasil Sorridente, lançado em 2004 pelo governo
federal, que oferece atendimento odontológico gratuito
à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Desde então, o programa beneficiou 100 milhões de
brasileiros em quase 5 mil cidades, o que significa uma
cobertura de quase 90% dos municípios brasileiros. Outros 828 municípios também contam com mais de 1.000
Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

Comprometido com esse objetivo, o Conselho Federal de Odontologia
(CFO) criou o Prêmio Brasil Sorridente – em parceria com o Ministério da Saúde. No ano passado, três cidades paulistas foram agraciadas com a premiação
na etapa do Estado de São Paulo: São Bernardo do Campo, Marília e Motuca.
“Esses municípios servem de exemplo para o País”, disse o presidente da entidade, Ailton Morilhas. “O CFO tem o compromisso com a classe e a sociedade
brasileira de contribuir com o Programa Brasil Sorridente, junto com os gestores
municipais. O Prêmio é o reconhecimento e a valorização do trabalho de excelência em prol da saúde bucal.”

São Bernardo do Campo

Vencedor das categorias nacional e estadual (municípios acima de 300 mil
habitantes), São Bernardo do Campo mostra que o reconhecimento é fruto
de muito trabalho e investimento. Segundo Francisco Ângelo Biagioni, coordenador de Saúde Bucal do município, 25 das 30 Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) locais foram reformadas desde 2010 e ganharam novos equipamentos.
Foram criadas 64 equipes de trabalho, formadas por 120 dentistas, 120 auxiliares e 53 técnicos. Até 2009, o atendimento à população era feito por apenas
50 dentistas. “O cirurgião-dentista atendia sozinho e não conseguia realizar
mais do que 12 consultas diárias. Hoje, com a equipe, ele atende 30 pacientes”,
diz Biagioni. A meta do município é chegar a 105 equipes até 2016.
O município conta também com dois CEOs, construídos com recursos
do programa Brasil Sorridente, para onde são encaminhados os pacientes que
passaram pela UBS e necessitam de tratamentos especiais.
O investimento feito na área odontológica em São Bernardo do Campo
nos últimos anos reflete-se diretamente na saúde da boca de seus moradores.
Biagioni cita um levantamento da Universidade de São Paulo que revela que
o índice CPO (sigla para dentes cariados, perdidos e obturados) em crianças de
até 12 anos na cidade, 1,0, representa menos da metade que a média do País
(2,2). Além disso, a cidade ensina as crianças e os jovens a fazerem a higienização correta dos dentes. O Programa beneficiou 85 mil alunos do município.

Fotos: Shutterstock

Marília

O município de Marília, no interior de São Paulo, é outro exemplo de
município que cuida bem da saúde bucal da população. Foi vencedora da
estapa estadual do Prêmio Brasil Sorridente na categoria de cidades com
50 a 300 mil habitantes. Entre as principais iniciativas que lhe renderam o
reconhecimento estão a implantação de quatro Unidades de Saúde da Família e a contratação de novas equipes de saúde bucal. A prefeitura de Marília
realiza também programas educativos voltados à população, como a Campanha Sorria Marília, realizada em todas as escolas da rede municipal, e a
Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal, voltada a
pacientes maiores de 60 anos e com diagnóstico de doenças crônicas. Para
completar, investe na capacitação de profissionais.
O resultado de todas essas ações foi o aumento de quase 25% no número
de atendimentos entre 2011 e 2013, chegando a 12.872 registros. “A premiação significa o reconhecimento pelo desenvolvimento desta política”, diz Silvia
Guillen Carneiro, coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria Municipal da
Saúde de Marília. Os próximos passos do município nesse sentido incluem a

implantação de um novo CEO, de
mais uma unidade de pronto atendimento, reformas e ampliações
dos consultórios das UBSs, contratação de profissionais e programa
de educação permanente aos iniciantes no serviço.

Motuca

O município paulista de Motuca também se tornou exemplo de
cidade que se preocupa com a saúde dental de seus moradores.
Primeira colocada na classificação de municípios com até 50
mil habitantes da etapa estadual do
Prêmio Brasil Sorridente, Motuca
estipulou e cumpriu uma meta ambiciosa: atendimento com cobertura de 100% da população. Para isso,
contou com duas equipes de saúde
bucal: uma para atender a população rural, de aproximadamente
1.500 habitantes, e outra para atuar na própria cidade, beneficiando
outros 3 mil habitantes. “A premiação foi importante, pois estimula
ainda mais o município a investir
em novas estratégias”, diz Tânia
Bose Cambuy da Silva, coordenadora da Saúde Bucal de Motuca.

BENEFÍCIO

Seguro de vida

família
é cuidado com a

Beneficiários de profissionais inscritos em dia com a anuidade
estão cobertos a partir do dia seguinte ao primeiro pagamento

P

lanejar o bem-estar da família em situações de emergência, como invalidez e morte de um de seus membros, é uma tarefa sobre a qual
nem todo mundo se sente à vontade para falar, mas tão importante
quanto equacionar o dia-a-dia de seus compromissos financeiros. Afinal, a dor
da perda – seja funcional, incapacitando para o trabalho, ou por falecimento
– por si só impacta negativamente a vida de todos. Quando a ela se soma
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a desorganização do orçamento
familiar, as coisas se complicam.
Desnecessariamente, considerando que é possível prever e, portanto, minimizar as consequências
financeiras tanto de um como do
outro acontecimento.
Atendendo a uma reivindicação da classe odontológica, o
Conselho Regional de Odontologia mantém contrato de prestação desse tipo de serviço há anos
com instituições financeiras que
oferecem a melhor relação entre
o pacote de benefícios e o preço
cobrado por ele.
Em dezembro, a Assembleia
Geral Ordinária do CROSP convocada para debater o assunto aprovou a continuidade do serviço, que
foi renovado pela Caixa Econômica Federal – banco arrecadador
com a melhor proposta apresentada. O seguro de vida começa a valer no dia seguinte ao pagamento
da anuidade, seja da primeira parcela ou do pagamento único.
Confira, por meio de respostas às perguntas mais frequentes
apresentadas ao Conselho sobre o
tema, as regras do benefício.

Quem tem direito
ao Seguro de
Vida do Conselho
Regional de
Odontologia
de São Paulo?

Foto: Shutterstock

Todo profissional que estiver
quite com a sua anuidade do exercício vigente.

Qual é a vigência
do Seguro de Vida?

A contratação do seguro de
vida pelo CROSP é pelo período de um ano (01/01/2014 a

31/12/2014). O profissional só tem
direito ao Seguro a partir de zero
hora do dia seguinte ao pagamento
da sua anuidade.

Quais as coberturas
e valores do Seguro
oferecido pelo

CROSP?

Morte Natural e Invalidez
Permanente por Acidente
Cirurgião-Dentista: R$ 25.000,00
TPD: R$ 16.666,66
ASB, TSB e APD: R$ 5.000,00
Morte Acidental
Cirurgião-Dentista: R$ 50.000,00
TPD: R$ 33.333,32
ASB, TSB e APD: R$ 10.000,00

Após a ocorrência
do Sinistro, quanto
tempo é preciso
para acionar
a Seguradora?
É recomendado que a Caixa Seguros seja informada imediatamente
após a ocorrência do sinistro. Caso
isso não ocorra, o prazo de prescrição do acionamento do sinistro é de
3 (três) anos, para morte, e 1 (um)
ano para invalidez permanente.

Após a entrega

da documentação,
qual o prazo
para recebimento
da indenização?
De acordo com a legislação
vigente, o prazo estabelecido para
pagamento da indenização é de 30
(trinta) dias após a entrega da documentação exigida. O prazo para
análise inicia-se a partir da data
do recebimento da documentação
completa na seguradora.

Que providências
a família deve
tomar em caso de
morte ou acidente?
Deve entrar em contato
com a Caixa Seguros pelo telefone 0800 722 2492 e utilizar as
seguintes opções do menu de
atendimento eletrônico:
• Comunicar ou acompanhar
sinistro;
• Seguro Empresarial;
• Seguro de Vida.
Então, deve informar os seguintes dados: Apólice do Conselho
Regional de Odontologia de
São Paulo, CNPJ: 61.697.546/
0001-38.
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homenagem

Obrigado,
Tio Gastão!

Conheça o legado de José Alberto de Souza Freitas, um
dos fundadores do Centrinho de Bauru da USP – referência
internacional em reabilitação de anomalias craniofaciais
fotos Centrinho Bauru/USP

S

e ouvir que um homem sozinho é capaz de fazer a diferença, acredite. Mas não tenha dúvida que um dos talentos
desse tipo de empreendedor é trabalhar bem em equipe. José Alberto de Souza Freitas, o Professor Gastão, é um
caso assim. Ele foi um dos responsáveis pela transformação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (USP), em Bauru, em referência internacional no tratamento de fissuras nos lábios e
céu da boca e de deficiências auditivas. O Centrinho, como é conhecido o Centro de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais do hospital, se tornou a escolha natural para correção desse tipo de problema.

Aluno dedicado

compromisso
O Centrinho teve como
origem a promessa de
solução às mães de
crianças com fissura
labial que participaram
de pesquisa, em 1965
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Nascido em Lindóia, no interior paulista, José Alberto diz que
ainda carrega com ele a lembrança
de sua mãe, a professora primária Iracema de Souza Freitas, e do
pai, Benedito Pilastieri de Freitas,
que na vida foi escrivão, barbeiro
e oleiro. Fazendo uma retrospectiva, Gastão – apelido que ganhou
nos tempos da universidade em
referência ao sortudo personagem
criado por Walt Disney, primo do
Pato Donald, e que ganhou status
de nome próprio –, explica que sua
história não tem nada a ver com bilhetes premiados, jogos ou fortuna.
“Minha sorte sempre foi ter encontrado pessoas especiais, que acreditaram em mim, me ajudaram a

estudar e a fazer a minha mãe um
pouco mais feliz”, resume.
Entre os 4 e os 7 anos, quando
a família se mudou para o Largo
da Matriz, em Lindóia, ele chegou
a sonhar em ser padre – inspirado
pelo amigo Mateus, pároco a quem
ajudava nas missas e procissões
como coroinha e fazendo parte
da Cruzada Infantil. Aos 10 anos,
aprovado para cursar o ginásio em
escola pública de Serra Negra, o
menino José Alberto deixou a família para morar numa pensão.
Anos depois foi morar com
um tio em Campinas, onde cursou Odontologia na Pontifícia
Universidade Católica (PUC). O
oftalmologista João Penido Burnier, seu professor, o levou para

Aposentado, o professor
continua sendo referência
para colegas e alunos

Fotos: divulgação

parceiro
e amigo

trabalhar em seu instituto. “Contei sobre as dificuldades financeiras que
enfrentava estudando longe de casa, ainda mais num curso como o de
Odontologia”, explica. Com a ajuda do professor, Gastão tornou-se monitor das disciplinas de Anatomia e Patologia, que juntas lhe garantiam
um abatimento de 40% na mensalidade do curso. Burnier contribuiu
ainda para ele conseguir o primeiro emprego de verdade: propagandista de laboratório. Também o apresentou ao professor Luís Casati
Álvares, da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP), logo que
concluiu a graduação. Outra mudança de endereço estava a caminho.
Aos 72 anos, aposentado, Gastão continua sendo admirado pela
maioria das pessoas com quem conviveu ou trabalhou. E considerado
mentor pelas novas gerações de profissionais. Ele conta que não imaginava que o Centrinho teria tal magnitude. “Tínhamos um compromisso
moral com as mães das crianças que identificamos no levantamento estatístico feito em Bauru”, explica, referindo-se à pesquisa realizada em 1965
que detectou a presença da malformação labiopalatal em 1 de cada 650
crianças nascidas no País. O objetivo inicial do grupo de pesquisadores
formado pelo ortodontista Décio Rodrigues Martins, o cirurgião Wadi

“Gastão trouxe dinamismo e
ineditismo para implantar
serviços, incentivando docentes
e funcionários em busca de
ações inovadoras e trabalhando
ativamente junto às
administrações do Campus
Bauru. A personalidade marcante
o fez pesquisar e constituir,
com mais seis colegas, um centro
de pesquisas de fissuras
labiopalatais, posteriormente
edificado em prédio próprio, o
Centrinho de Bauru, reconhecido
internacionalmente. Dedicou-se
integralmente à missão desse
hospital-escola, que alia
ensino-pesquisa-extensão com
qualidade e universalidade
de conhecimentos. Seu trabalho
é exemplo para quem não se
limita a atender pacientes ou
cumprir metas, e sim busca
soluções concretas para a cura
do corpo e da alma.”
José Mondelli, Professor
Livre-Docente da USP/Bauru

Fotos: Adauto Nascimento / Banco de Imagens do HRAC

homenagem

centrinho de bauru
Orientadora supervisiona alunos
no Laboratório de Fisiologia do
HRAC – Hospital de Reabilitação
de Anomalias Craniofaciais

Kassis, o estatístico Ney Moraes e o cirurgião-dentista Halim Nagem Filho era
levantar o número de fissurados existente somente em Bauru. Mas o trabalho
da equipe foi muito além disso.

Foto: divulgação

Desafio: obter apoio político
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Principal idealizador do Centrinho, Halim avalia a trajetória e também
admite que não sonhava que o núcleo de pesquisa, criado dois anos após a realização do levantamento para integrar professores de diversas especialidades,
ganhasse a dimensão que alcançou.
“Em 1967, ano em que decidimos montar o Centro de Reabilitação para
atender os casos pesquisados em 1965, convidamos os professores Bernardo
Gonzáles Vono, Gastão, então do Departamento de Radiologia, e Noracylde
Lima, da área de Cirurgia Bucomaxilofacial, formando uma equipe de sete especialistas”, conta. “A disposição do Gastão, sempre com entusiasmo e senso
humanitário, extrapolou, e muito, o que imaginávamos que pudesse acontecer.”
Desde a década de 1960, no entanto, foram necessárias diversas viagens a
Brasília com o objetivo de sensibilizar a classe política quanto à necessidade de
investir no tratamento das pessoas com fissura. Poucos parlamentares pareciam acreditar no sucesso da iniciativa.

Carreira premiada

“Ou

você mistura todas
as cores e transforma tudo
no branco da paz, ou da
saúde, ou nem comece nada”

Professor Gastão

Fotos: Adauto Nascimento / Banco de Imagens do HRAC

Em sua trajetória, Tio Gastão recebeu dezenas de premiações. Entre elas
um certificado e uma escultura atribuindo a ele o título de “homem longilíneo” (aquele que “vê além”), concedidos pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) no 9º Congresso Internacional de Fissuras Palatais e Anomalias Craniofaciais de Gotemburgo, Suécia, em 2001.
Em outubro de 2012, ganhou um busto do artista Otavio Teixeira Mendes
Neto no jardim do pátio interno do Centrinho, por onde passava diariamente
até sua aposentadoria em maio daquele ano. Mas homenagem mesmo é continuar sendo chamado de tio. Os inúmeros reconhecimentos que ganhou não
roubaram de Gastão a intimidade com as pessoas que atendeu ou ensinou. E
isso, convenhamos, não é todo mundo que consegue.

O tratamento “tio” veio
das crianças que atendeu.
E virou marca pessoal
Foto: divulgação

Reconhecendo a eficiência das estratégias das assessorias de comunicação, Gastão preparou relatórios
de impacto para mostrar às autoridades e à imprensa
a importância do trabalho que começava a ser desenvolvido na cidade de Bauru. “Perdi as contas de quantas vezes o vi de pastinha embaixo do braço, seguindo
algum político com solicitações de recursos”, recorda
Halim. O veterinário Luiz Ferreira Martins, também
do Centrinho, garante que “quando o Gastão encasqueta com uma ideia, não há quem o faça desistir”.
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cultura

História

viva

Museu de Odontologia de
Piracicaba mostra evolução
da Odontologia no interior
de São Paulo, registrada
em livro de Waldemar Romano
e Reinaldo Salvego

C

riar museus é, ainda, a melhor maneira de transmitir a cultura
de uma época às novas gerações e integrar o conhecimento através dos tempos. No caso do Museu Odontológico de Piracicaba
Dra. Grace Alvarez, contar a sua história significou bem mais que isso:
graças ao livro que recupera a sua trajetória – e a da profissão na região
–, ele ganhou um novo impulso e maior visibilidade. E não só entre os
cirurgiões-dentistas e profissionais da saúde em geral. Prova disso é que
em sete anos o seu acervo dobrou de tamanho, saltando de 6 mil para 13
mil exemplares, entre equipamentos, cadeiras, aparelhos e utensílios utilizados pela classe odontológica em Piracicaba, Capivari e cidades vizinhas.
A mágica da multiplicação começou a ser operada em 2006, quando
os cirurgiões-dentistas Waldemar Romano e Reinaldo José Ferraz Salvego lançaram a publicação Museu Odontológico de Piracicaba. O interesse
despertado pela obra levou profissionais aposentados e familiares a doarem à instituição peças que guardavam como relíquias.

Parceria bem-sucedida

Salvego é um profissional multifacetado. Vive e sempre atuou na cidade
de Piracicaba, a 158 km da capital, iniciou a carreira em 1975. Desde 2002
é também diretor do Museu Odontológico de Piracicaba. Nestes quase 40
anos de atividade, especializou-se em Periodontologia e fez seu mestrado
em Ortodontia. O interesse pela carreira não se limitou à pesquisa aplicada
ao desenvolvimento das especialidades que ele abraçou. Salvego sempre investigou as origens e técnicas utilizadas ao longo dos tempos. Por isso não
pensou duas vezes quando o colega Waldemar Romano o convidou para,
juntos, escreverem a história do Museu. Ao contrário. Viu na oferta a oportunidade de exercitar dois outros interesses: o jornalismo e a fotografia.
Durante quase três anos eles dividiram as tarefas de levantar informações e imagens. Romano escreveu a maior parte, enquanto Salvego planejou
a divulgação. Cerca de 80% da tiragem de 1.500 exemplares da edição, lançada com patrocínio, saíram da gráfica com a venda garantida e distribuição
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relíquias em
piracicaba
O Museu funciona na
antiga Faculdade de
Odontologia, no centro,
e pode ser visitado
de 2ª a 6ª feira
ou em tour virtual
no site da APCD

HOMENAGEM
À criadora

dirigida. Os livros remanescentes continuam sendo vendidos, mas estão por
esgotar. Por isso, os autores planejam uma nova edição, revista e ampliada.
Mas eles dizem que podem acabar optando por uma segunda obra sobre o
Museu, feita com fotografias do novo acervo, tendo uma breve introdução
sobre a história do Museu e relatando o impacto que a primeira obra teve na
sua visitação e crescimento.

O Museu Odontológico de
Piracicaba faz parte da
Sociedade Amigos do Museu
e está cadastrado no Instituto
Brasileiro de Museus (IBM).
Foi criado em 1980, pela
cirurgiã-dentista Grace Harriet
Clark Alvarez. Depois de sua
morte, em 1988, passou a ter
o nome de sua inspiradora:
Museu Odontológico de
Piracicaba Dra. Grace Alvarez.
Está localizado na Rua Dom
Pedro II, 627, dentro
da antiga Faculdade de
Odontologia, no centro.
As visitas devem ser agendadas
e acontecem de segunda
a sexta, das 13h às 16h.
O Museu é mantido com
a colaboração de empresas
e tem a APCD (Associação
Paulista de Cirurgiões-Dentistas)
como administradora.
Informações no site da APCD:
www.apcdpiracicaba.org.br.

Fotos: divulgação e Shutterstock

Visita virtual

Com o aumento do acervo, o
Museu reestruturou sua organização e recadastrou cada item. Além
de estarem expostas no Museu, as
peças do acervo transitam por vezes em eventos de faculdades, encontros externos da categoria e até
em shopping centers.
Reinaldo Salvego acredita que
até hoje passaram cerca de 10.000
pessoas pelo Museu – ou o dobro disso, considerando os internautas que fizeram o tour virtual
pelo site da APCD. Um número
expressivo, não resta dúvida, considerando a especificidade desse
espaço que ao relatar a história da
Odontologia local também conta
um pouco da história de como Piracicaba cuidou da saúde bucal de
seus moradores.

Graças ao livro, o Museu
dobrou de tamanho:
saltou para 13.000 itens
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Câmaras

técnicas
N

esta edição, a Revista do CROSP apresenta as Câmaras Técnicas do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (CROSP). Foram criadas para
assessorar o trabalho da diretoria da entidade no
estudo sobre a realidade das áreas que compõem a
Odontologia e de suas demandas específicas, bem
como no desenvolvimento de artigos, planos de
ação e em funções de representação deste órgão
da classe odontológica sempre que necessário.
As páginas a seguir apresentam detalhes sobre
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a constituição e a ação das diversas áreas de atuação da profissão.
Além de explicar a concepção das Câmaras e
seu funcionamento, esses textos têm o objetivo de
estimular a participação dos cirurgiões-dentistas
em seu desenvolvimento.
Este caderno especial da revista também
apresenta a lista de Comissões que assessoram o
trabalho do CROSP. Na próxima edição da Revista do CROSP será a vez delas se apresentarem à
classe odontológica.

Acupuntura • Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Saúde
Bucal • Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais
• Dentística • Disfunção Temporomandibular e Dor-Orofacial
• Endodontia • Estomatologia • Fitoterapia
• Hipnose • Homeopatia • Implantodontia • Odontogeriatria
• Odontologia do Trabalho • Odontologia Legal
• Odontopediatria • Ortodontia • Ortopedia Funcional
dos Maxilares • Odontologia para Pacientes com
Necessidades Especiais • Patologia Bucal • Periodontia
• Prótese Bucomaxilofacial • Prótese Dentária
• Radiologia • Saúde Coletiva e da Família
• Técnico em Prótese Dentária • Terapia Floral
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câmaras técnicas
acupuntura
contato: acupuntura@crosp.org.br

Tecnologia
na ponta
A função da CT de Acupuntura é assessorar o CROSP
nos assuntos científicos pertinentes à área, junto
à comunidade científica e também à mídia leiga

A

acupuntura é uma técnica que
faz parte da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). No corpo
humano existem locais mais responsivos
a estímulos externos. São chamados de
pontos de acupuntura ou acupontos. A
distribuição dos acupontos na superfície
do corpo se dá ao longo dos meridianos,
vias predeterminadas baseadas em escritos conceituais da MTC.
Os pontos de acupuntura são estimulados por vários instrumentos inerentes à
técnica: agulhas de acupuntura, ventosa,
moxa, podendo, ainda, associar estímulos
elétricos ou laser. Ao se inserir uma agulha
em um acuponto, o organismo libera substâncias antiálgicas, anti-inflamatórias, ansiolíticas etc. Estudos científicos com número representativo de pacientes já foram
realizados – no Brasil e exterior – comprovando a eficácia da acupuntura, principalmente nos casos de dor.
Para o paciente odontológico, os benefícios podem começar antes do tratamento.
Poucas sessões são capazes de controlar o
paciente ansioso ou com medo de dentista.
A técnica também possibilita o aumento da
abertura bucal, o controle da hipertensão arterial, a modulação de algias, inclusive as pulpites, a preparação do paciente para cirurgias
estimulando a homeostasia e reparação dos
tecidos, podendo, ainda, ser útil controlando
a náusea e vômito na hora da moldagem.
Concomitantemente ao tratamento
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odontológico, a acupuntura apresenta bons resultados nos quadros de disfunção temporomandibular, dores na musculatura
facial decorrentes de tensão, nevralgias, paralisias faciais e diminuição de salivação.
Mesmo após o atendimento odontológico o paciente pode se
beneficiar da acupuntura. Nos casos de remoção de terceiros molares, estudo científico comparando dois grupos quanto ao consumo de analgésicos no pós-operatório concluiu que o grupo tratado
com acupuntura teve menor consumo de analgésicos em comparação com o grupo que não se utilizou da técnica. Outras indicações são alívio da dor após ativação de aparelhos ortodônticos
e reversão de parestesias decorrentes de procedimento cirúrgico.

Campo de trabalho

A Acupuntura em Odontologia traz ainda benefícios na resolução de lesões que podem afetar a cavidade oral, tais como
aftas, síndrome da ardência bucal, xerostomia e outras.
O cirurgião-dentista acupunturista pode atuar em parceria
com várias especialidades odontológicas, dando suporte ao paciente e facilitando o atendimento, dentro do conceito das práticas
integrativas e complementares à saúde bucal.
Aproximadamente 300 cirurgiões-dentistas são habilitados pelo Conselho Regional de Odontologia para exercer
legalmente a acupuntura.
O reconhecimento da prática como especialidade é uma
reivindicação antiga da classe, que terá uma oportunidade de se
concretizar a partir da reunião da ANEO (Assembleia Nacional
de Especialidades Odontológicas), em outubro deste ano. O título de especialista em Acupuntura ampliará as possibilidades
do cirurgião-dentista de se colocar no mercado de trabalho, valorizando o profissional perante a sociedade.
Afinal, ter um paciente relaxado, colaborador com sua dor
modulada, é a situação ideal. E possível de se conseguir com o
uso da acupuntura.

Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal
contato: camaratecnicatsbasb@crosp.org.br

Auxiliar e técnico

valorizados
Câmara Técnica iniciou um processo de promoção
dessas duas profissões que culminou com sua contribuição
no Seminário à “Carta de São Paulo - 2014”

sua qualidade e eficácia. A CT tem ainda, a função de supervisionar e fiscalizar as decisões da Comissão de Ensino.

Pacto impulsiona profissões

O Pacto pela Valorização da Odontologia - “Carta de São Paulo - 2014” aborda diretamente a inclusão do auxiliar e do técnico
em saúde bucal no contexto da Odontologia. O documento-compromisso reconhece a importância desses profissionais.
A Câmara Técnica levou propostas nesse sentido ao Seminário de abril, na APCD, as quais foram debatidas não apenas pelos
membros da CT, mas também com ASBs e TSBs presentes no
evento. Como resultado, foi produzido um documento incluído
no Pacto. O plano de ação da CT para este ano será consolidado a
partir da assinatura desse compromisso.
No segundo semestre de 2014 será publicado o Manual para
ASB e TSB, produzido por esta Câmara Técnica do CROSP.

Foto: Shutterstock

E

sta Câmara Técnica foi instituída com
o objetivo de valorizar os profissionais
auxiliares em saúde bucal e, assim, dinamizar a presença nas equipes de saúde.
Acredita-se que a partir do reconhecimento do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB)
e do Técnico em Saúde Bucal (TSB) como
profissões pela Lei 11.889/08, tanto o Conselho Federal de Odontologia (CFO) quanto
os Conselhos Regionais adequaram-se a essa
nova realidade.
O CROSP foi pioneiro nesse sentido,
criando esta Câmara Técnica. Inicialmente,
ela foi representada por auxiliares e técnicos
em saúde bucal para que fosse possível pensar
em projetos pela valorização da Odontologia
incluindo estes profissionais.
A Câmara Técnica ampliou o número de
componentes, incluindo também cirurgiõesdentistas com a responsabilidade de formar
uma Comissão de Ensino para avaliar, definir
e uniformizar grades curriculares mínimas;
distribuição de carga horária (aulas teóricas,
práticas e estágios obrigatórios) de cursos regulares de qualificação em ASB e formação
em TSB, bem como estabelecer normas para
a implantação, acompanhamento e controle de funcionamento de cursos à distância
(EAD), pois, a partir do momento em que
foram reconhecidas estas profissões houve a
necessidade de ampliar estes cursos.
Devido a isso observou-se a necessidade
de buscar uma padronização que garantisse a
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câmaras técnicas
Cirurgia e Traumatologia BucoMaxiloFaciais
contato: ctbmf@crosp.org.br

Exercício
multidisciplinar
Especialidade ganha importância ao se integrar
no atendimento com outras áreas da saúde

A

especialidade de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial encontra-se atualmente inserida, reconhecida e firmada no contexto do atendimento multidisciplinar em
saúde, devido a esforços de inúmeros profissionais que no passado
desenvolveram suas atividades em ambientes até então não-comuns
à formação do cirurgião-dentista, demonstrando por inúmeras vezes
sua importância, capacidade e sobretudo eficiência na resolução dos
casos em sua área de atuação.

Atendimento multidisciplinar

O panorama alterou-se de forma positiva, uma vez que está completamente estabelecida sua área de atuação, respeitando e sendo
respeitada por outras áreas da saúde, fazendo com que seja parte do
conceito de multidisciplinaridade no atendimento em saúde. É importante frisar que o foco de qualquer profissional da área de saúde
é o paciente, e que devemos garantir sua integridade física, moral e
intelectual, não medindo esforços para tal, devolvendo-o à sociedade
completamente restabelecido, respeitando-se as limitações inerentes
às patologias apresentadas.
Muitas vezes o profissional esquece das vitórias obtidas e dos resultados cientificamente comprovados, deixando de lado dados de suma
importância – baseados em sua formação, experiência, atividades científicas – e lança mão de ferramentas que na concepção de alguns “facilitam” sua atividade profissional. Na verdade, só a enfraquece, pois obter
uma “vitória” nessas situações e com tais artifícios de certa forma trará
resultados nem tão positivos com o passar do tempo.
Diante de tais impasses, seja no âmbito do exercício profissional,
em casos de divergências de opiniões e outras situações que por ventura gerem discordâncias devemos refletir sobre o assunto com serenidade, não nos deixando iludir com supostas facilidades que podemos ter adotando uma conduta intempestiva, evitando desta forma
que o conhecimento técnico-científico que formamos durante nossa
vida profissional não seja sufocado pela praticidade dessas condutas.
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Afinal, não há argumento que derrube
algo que cientificamente foi comprovado.
Assim, a indicação profissional sobre a
terapêutica proposta deve ser respeitada
– dentro dos preceitos da ética. Situações
dúbias irão ocorrer, em que os argumentos que serão apresentados deverão estar
dentro das conformidades científicas, sem
sinais de omissão, abusos, ou outras características que atinjam os preceitos da
ética e os de preservação da integridade
dos pacientes – havendo para esses casos
a participação do Conselho Regional de
Odontologia, garantindo que tal impasse
seja solucionado com total imparcialidade. Entretanto, tal possibilidade parece ser
desconhecida por muitos de nós, mesmo
sendo uma normativa da Agência Nacional de Saúde – ANS.
Somente por meio da conscientização
de que a ação de um profissional pertencente a uma classe reflete em seus pares,
seja de forma positiva como negativa, é
que as dificuldades “individuais” se tornarão oportunidades reais para que elas não
aconteçam com outros, caso sejam compartilhadas, e que temos nas mãos o maior
trunfo para evitar situações indesejáveis.
Basta somente termos consciência de que
ações que tomamos refletem em toda a
classe. Embora em determinados momentos buscamos o imediatismo, a facilidade,
sobrepondo-se o individualismo.

dentística
contato: dentistica@crosp.org.br

Sorriso harmônico
Debate da especialidade e apoio à ação do CROSP

Foto: Shutterstock

A

Câmara Técnica de Dentística
consiste em um grupo de especialistas que se reúnem periodicamente para discutir, esclarecer e promover temas relacionados à especialidade, sua
importância na mídia e sua relação com os
cirurgiões-dentistas e o CROSP.
É um novo canal de comunicação, que
busca aperfeiçoar a relação entre os especialistas, os cirurgiões-dentistas e o Conselho
Regional de Ondontologia, para o qual os
profissionais podem enviar dúvidas ou críticas sobre materiais e/ou técnicas, ou outros
temas pertinentes à especialidade.
A CT participa ativamente na elabo-

ração de informações disponibilizadas na mídia de esclarecimento
à população, sendo que o ano de 2014, marca um novo período de
transformações para o CROSP, com a modernização do layout de
seu jornal, a implementação do novo portal, a participação nas redes
sociais, e o lançamento da revista semestral, que contará com artigos
científicos para os profissionais e boletins clínicos de informação voltados para o público leigo.
Com essa perspectiva, a Câmara Técnica de Dentística está desenvolvendo textos que poderão enriquecer discussões a respeito de
temas de interesse da nossa especialidade, aos cirurgiões-dentistas e à
sociedade de uma forma geral.
Para isso, a Câmara Técnica é receptiva a novas ideias, conceitos
e discussões que venham a acrescentar à Dentística. Para isso o cirurgião-dentista especialista e o clínico geral podem enviar dúvidas e
críticas sobre materiais e técnicas que se refiram à especialidade.
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câmaras técnicas
Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial
contato: dtm@crosp.org.br

Diagnóstico preciso
Suporte técnico-científico em busca de soluções para a área

D

isfunção Temporomandibular e
Dor Orofacial (DTM e DOF) é
uma especialidade relativamente
nova. Foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em 2002. Sendo
assim, é natural que ainda seja pouco conhecida por grande parte da população. Não é
raro que pacientes acometidos pela Disfunção Temporomandibular e/ou Dor Orofacial
(DTM e DOF) tenham se consultado com
profissionais de diversas especialidades sem
alcançar êxito no tratamento administrado.
O especialista em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial (DTM e DOF)
é capacitado a diagnosticar e tratar as alterações ocorridas nas articulações temporomandibulares, bem como dores na face
e/ou cabeça, irradiadas ou não. Este especialista realizará um diagnóstico preciso e
tratamento eficaz, evitando complicações
como a cronificação da dor, lembrando que
a pesquisa da dor é complexa devido à sua
subjetividade. Em meio a uma gama de sinais e sintomas existentes, como dificuldade para abrir e ou fechar a boca, ruídos articulares, entre outros, o profissional obterá o
diagnóstico para então determinar o tratamento a ser empregado, que poderá variar
de um caso para outro. Os tratamentos conservadores como a mudança de hábitos, terapia física, terapia medicamentosa e placas
interoclusais são os tratamentos instituídos
para a grande maioria dos pacientes, salientando que os procedimentos cirúrgicos
só são empregados em raríssimos casos. O
CROSP criou esta CT para oferecer suporte
técnico-científico para resolução de questões ligadas à especialidade.
Tal a complexidade do assunto que a International Association for the Study on Pain
– a IASP, da qual a Sociedade Brasileira para
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o Estudo da Dor (SBED) é seu capítulo brasileiro, escolheu a Dor Orofacial como tema do Ano Mundial de Combate à Dor para 2014. Criado
em 2003 e apoiado pela OMS, tem por objetivo chamar a atenção para
temas de saúde relevantes no combate à dor. Este é o primeiro ano que
um tema absolutamente odontológico é escolhido para ser divulgado
mundialmente. Tal fato comprova a importância dessa área e realça a
participação dos cirurgiões-dentistas no combate à dor.
O Programa Brasil do Ano Mundial Contra a Dor Orofacial espera a
participação de todos para divulgar e comemorar este ano singular para
a Odontologia. Em São Paulo, de 3 a 6 de setembro, ocorre o 11º Congresso Brasileiro de DOR, que receberá especialistas de todas as áreas
da saúde, sendo a dor orofacial um dos temas amplamente discutidos.
Informações: www.dor.org.br

endodontia
contato: endodontia@crosp.org.br

Procura
em alta

Busca pela especialidade tem crescido nos últimos
anos. Conheça as abordagens e planos da CTE

Foto: Shutterstock

A

Endodontia é a especialidade
da Odontologia que mais se beneficiou com o avanço técnico
e científico, sobretudo na última década,
possibilitando oferecer tratamentos mais
fáceis, rápidos, seguros e responsáveis.
Isso acabou elevando o índice de sucesso
no tratamento e também a satisfação daqueles que buscam cuidados.
Tal assertiva vem desencadeando uma
série de mudanças no cenário profissional
e beneficiando diretamente a sociedade e os
especialistas da área.
Com isso, vem ocorrendo naturalmente a desmistificação de que o tratamento
é inevitavelmente dolorido e demorado.
Mais: ampliou a importância e a compreensão de que, na verdade, trata-se da última alternativa de salvamento que poderá
ocorrer em uma única sessão. E também
que perder, ainda que um único dente, por
medo ou limitação de recursos e conceitos
do operador, representa um prejuízo real.

Busca

por habilitação
Sinteticamente, de um lado existem
recursos automatizados facilitadores do
tratamento e de outro, maior demanda por
serviços de quem efetivamente opta pela
manutenção de seu órgão dental. Profissionais de conduta adversa a esta, ou seja,

indutores de exodontias desnecessárias e por vezes injustificáveis, são
cada vez menos solicitados. Este contexto vem motivando clínicos,
profissionais com necessidade de reciclagem e até mesmo especialistas de outras áreas a buscar conteúdo e habilitação na Endodontia. E
mais, ela tem se destacado como a especialidade com maior procura
nos últimos anos.
De outro modo, profissionais que se tornaram especialistas anteriormente ao ano de 2005 e se descompromissaram com a atualização continuada certamente sentirão sobremaneira o impacto
dessas mudanças.

Convite

à participação
Com vistas a tais mudanças, e em caráter proativo, o Conselho Regional de Odontologia (CROSP) criou a Câmara Técnica de Endodontia (CTE), constituída por profissionais especialistas.
É competência da Câmara Técnica de Endodontia o assessoramento ao Conselho, bem como em manifestações oficiais junto à comunidade científica, à população e à imprensa, além da elaboração de
materiais informativos. A CTE também atuará na apresentação de propostas e sugestões ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) visando
o aprimoramento da especialidade, a organização de fóruns e produção
de relatórios sobre o rumo da especialidade.
Uma das metas de 2014, estreitar as relações com os especialistas,
foi cumprida durante o Seminário pela Valorização da Odontologia,
realizado de 24 a 26 de abril. Nele, a CTE não só teve a oportunidade de
debater com os colegas como contribuiu para a produção do texto do
Pacto pela Valorização da Odontologia - “Carta de São Paulo - 2014”.
A Câmara Técnica solicita a todos os colegas que entrem em
contato, enviem seus questionamentos, compartilhem suas necessidades, críticas e sugestões. A maior missão é estar disponível e
próximo de todos.
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câmaras técnicas
estomatologia
contato: estomatologia@crosp.org.br

Força tarefa

Câmara Técnica prevê realizar pacote de ações amplo

A

Câmara Técnica de Estomatologia é constituída por cirurgiões-dentistas especialistas que
assessoram o CROSP e buscam, por meio
desta, concretizar os seguintes objetivos:
• Propor e analisar mecanismos de fomento e estímulo ao desenvolvimento científico e profissional em matérias ligadas à
especialidade;
• Esclarecer aos clínicos gerais e outras
especialidades odontológicas sobre as
habilitações dos estomatologistas no
atendimento de pacientes portadores
de doenças da cavidade oral, dos ossos
gnáticos e das demais estruturas contidas
no terço inferior da face e região cervical supra-hioidea e sobre os riscos éticos

envolvidos no atendimento de pacientes sem essas imprescindíveis
capacitações;
• Esclarecer à população sobre essas habilitações na prevenção e no
diagnóstico e tratamento das doenças existentes em suas regiões.
• Propor diretrizes gerais para capacitação técnica nos cursos de graduação e pós-graduação buscando a excelência na especialidade;
• Propor campanhas, ações, estudos e pesquisas na área de recursos hídricos, visando a melhoria de tecnologias, equipamentos e métodos;
• Analisar, estudar e emitir pareceres sobre assuntos afins, uma vez solicitados pelos dirigentes e/ou conselheiros do CROSP;
• Propor e analisar mecanismos de difusão de experiências e conhecimento da Estomatologia no conjunto da sociedade.
É composta por especialistas em Estomatologia devidamente registrados no CROSP, a maioria deles ligada ao ensino da especialidade.
Os colegas cirurgiões-dentistas podem participar ou contribuir com
a CT enviando sugestões e perguntas pelo e-mail estomatologia@
crosp.org.br.

fitoterapia
contato: fitoterapia@crosp.org.br

Saberes integrados

Medicamentos à base de plantas auxiliam nos tratamentos

A

Fitoterapia aplicada à Odontologia contribui para o tratamento e prevenção das mais diversas patologias bucais
por meio do emprego de medicamentos à base de plantas
medicinais (fitomedicamentos). Pertence ao conjunto de práticas
integrativas e complementares muito procuradas pela população e
que estão inseridas no sistema público de saúde brasileiro, e que a
população tem acesso por meio do Programa Fitoterápico Farmácia Viva, no Sistema Único de Saúde (SUS). Os cirurgiões-dentistas
fitoterapeutas realizam um tratamento local, enquanto favorecem
o equilíbrio geral e promovem a reintegração do ser humano com
vistas à estabilidade de sua saúde bucal.
Dentre as principais vantagens da atuação do cirurgião-dentista
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fitoterapeuta no tratamento de seus pacientes, destaca-se o fato de os medicamentos
elaborados à base de plantas medicinais
causarem menos efeitos colaterais. Assim,
garantem maior conforto e benefícios na
Odontologia, primando pela excelência no
atendimento aos pacientes que, por meio
desta terapêutica, são harmonizados e tratados de maneira minimamente invasiva –
sempre sob a adequada indicação realizada
por um cirurgião-dentista devidamente capacitado para tal.

hipnose
contato: hipnose@crosp.org.br

Ferramenta prática

Uma das metas é que seja reconhecida como especialidade

A

Câmara Técnica de Hipnose tem
por finalidade mostrar, esclarecer
e fomentar no meio odontológico,
e para o público em geral, os benefícios que
podem ser alcançados com o auxílio desta ferramenta de trabalho.
São seus objetivos:
• Dar apoio ao Conselho Regional de Odontologia quanto a dúvidas, publicações científicas e leigas sobre o tema Hipnose e, ainda, responder a qualquer pergunta que se
faça a respeito do assunto;
• Mostrar, instruir e ensinar aos colegas da
área odontológica os benefícios que podem

ajudar a melhorar a forma de atendimento odontológico dos pacientes
assistidos. Exemplo: Pacientes Sindrômicos, Gestantes de Alto Risco
ou Pacientes Nervosos (com medo), enfim, todos que requeiram atenção mais apurada para a realização dos procedimentos propostos;
• Fomentar e apresentar esta CT aos estudantes de Odontologia, para
que desde cedo se interessem pela Hipnose podendo atender pacientes com mais agilidade e sem causar qualquer trauma.
Os colegas interessados na matéria poderão participar das atividades
desta Câmara escrevendo para o e-mail hipnose@crosp.org.br.
As metas para 2014 são:
• Obter o reconhecimento como especialidade;
• Divulgar esta importante ferramenta terapêutica por meio de palestras,
demonstrações e ensaios clínicos para acadêmicos, profissionais e população em geral, com difusão na mídia leiga e especializada.

homeopatia
contato: homeopatia@crosp.org.br

Eficácia comprovada
A
OMS diz que é o segundo sistema médico do mundo

Câmara Técnica de Homeopatia é composta por cirurgiões-dentistas habilitados nesta terapêutica e tem convidado os colegas a participarem das reuniões a fim de
conhecerem esta ciência. Entre seus propósitos como CT, assessora
o CROSP sobre assuntos científicos relacionados à Homeopatia em
Odontologia, entendendo que a Homeopatia é uma ciência comprovada através de inúmeros trabalhos científicos com publicações importantes. Por empregar método de pesquisa próprio, a compreensão
de seus conceitos, princípios e ação nem sempre é fácil, quando se
utilizam paramêtros da ciência convencional.
A CT apoia e orienta o Conselho em manifestações oficiais junto à
comunidade científica e à população. Além de ter produzido um folder
próprio de esclarecimento sobre a utilização nos procedimentos odontológicos, a Câmara Técnica auxilia na criação de outros materiais de
divulgação sobre a especialidade – considerando que a difusão é determinante para que os cirurgiões-dentistas homeopatas atinjam seus

anseios. Também é intenção desta CT organizar e promover conferências e fóruns sobre o
tema, bem como opinar sobre os rumos desta
futura especialidade odontológica. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que
a homeopatia é o segundo sistema de saúde
mais utilizado no mundo.
Ela é largamente empregada em vários países, sendo prescrita por 20% a 30% dos médicos na Alemanha e França. Estima-se que nos
Estados Unidos esteja sendo usada por mais
de 2,5 milhões de pessoas. Na Índia é considerada medicina oficial. No Brasil há crescente
demanda de profissionais da Odontologia que
buscam uma diferenciação profissional por
meio do estudo e prática homeopática.
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câmaras técnicas
implantodontia
contato: implantodontia@crosp.org.br

Cárie zero
Brasil já é o quarto país em implantes dentários
e conta com quase 10 mil especialistas

F

oi-se o tempo em que ir à casa dos
avós, entrar no banheiro e ver uma
dentadura dentro de um copo com
água era parte do curso natural da vida. A
utilização de implantes osseointegrados
pela Odontologia trouxe uma nova dimensão para os tratamentos odontológicos.

60 REVISTA do CROSP

Muitos pacientes têm como fonte de “informação” apenas campanhas publicitárias e a Internet. O responsável por transmitir esse conhecimento é o cirurgião-dentista. Para que esta prática se enraíze de
forma natural na sociedade é necessário que os profissionais consigam
demonstrar aos pacientes que os implantes permitem um tratamento ao
mesmo tempo simples e eficiente. É necessário explicar que, em linhas
gerais, a única diferença entre o dente natural e um implante osseoin-

tegrado é que esta prótese não apresenta cárie, nem a maioria das
outras patologias que acometem o elemento dental.

implante e retorno do pós-operatório. Além
disso, cabe contabilizar o tempo dispendido,
o custo do implante, o custo da auxiliar e,
finalmente, o custo dos materiais utilizados.
Como sabemos, esta terceira dentição
precisa dos mesmos cuidados que a original. E pode ser perdida se o indivíduo que
a recebeu for negligente com sua saúde bucal. Prevenção é fundamental para manter
o implante, que pode fraturar por causa de
alimentação imprópria, adquirir doença
gengival e peri implantar tal qual o dente
original perdido por gengivite ou periodontite. Se levarmos em consideração que a
estimativa da OMS (Organização Mundial
de Saúde) tem como expectativa de vida 76
anos a idade média da população brasileira,
os cuidados com os implantes instalados
devem ser ponto de atenção para obtermos
longevidade nos tratamentos.

Segmento pujante

No Brasil, são instalados quase 1 milhão de implantes por ano.
Com 21 empresas nacionais, o país ocupa o quarto lugar nesse mercado – atrás dos Estados Unidos (38), Alemanha(30) e Itália (28).
Neste cenário, a Implantodontia é uma especialidade crescente:
dos 250 mil cirurgiões-dentistas inscritos no CFO (Conselho Federal de Odontologia), temos 9.151 especialistas em Implantodontia
e uma estimativa de formação de mais 2.000 especialistas por ano.
Em 2015 ela será reconhecida como especialidade pela
União Europeia.
Por esses fatores, a Implantodontia é muito procurada, imaginando-se uma rentabilidade alta. Mas se avaliarmos o assunto
criticamente, a instalação de implante passa por: primeira consulta para estabelecer um plano de tratamento; retorno com exames
complementares; moldagens para confecção de guias; instalação do
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Reabilitação representa
50% dos atendimentos

O conjunto desses fatores, associado às
escolhas no planejamento, pode gerar problemas. Pense nisso no seu próximo planejamento, pois só assim se poderá garantir
um grande futuro à Implantodontia.
As reabilitações com implante representam quase 50% dos procedimentos rea
lizados no Brasil. Se há cerca de 250 mil
dentistas no país, supondo que 80% estejam em atividade, são 200 mil cirurgiões-dentistas produzindo, em procedimentos,
quase 15 bilhões de reais.
Assim, os procedimentos de reabilitação ligados à Implantodontia produzirão
quase 7 bilhões de reais.
Essa indústria pujante tem expectativa
de crescimento anual de 10% na próxima
década, levando o Brasil ao topo da lista de
implantes instalados. Tal prosperidade deve
vir acompanhada de conhecimento. Hoje
há seis periódicos específicos, que somam
a tiragem de 160 mil exemplares. A revista líder do segmento representa 50% desse
mercado e publica 90 artigos inéditos por
ano. Há espaço para crescer.
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câmaras técnicas
odontogeriatria
contato: odontogeriatria@crosp.org.br

crescimento
Em fase de

Especialidade conta com 279 profissionais registrados no País,
sendo 64 no Estado de São Paulo. E aponta para expansão
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O

dontogeriatria é uma especialidade odontológica reconhecida
em 2002 estando, portanto, ainda em fase de desenvolvimento e contando com poucos especialistas, porém com
uma demanda crescente por aprofundar
conhecimentos correlacionados com as
demais especialidades da Odontologia e
também da Medicina.
Vivemos um período de profundas
transformações sociais, que tem forçado os
pesquisadores à busca de novas tecnologias.
Evidências epidemiológicas revelam que o
Brasil está cada vez mais deixando de ser um
país de jovens para ter uma crescente massa
populacional que envelhece, o que obriga a
uma análise criteriosa do panorama socio
econômico e cultural vigente, e que também
abrange todas as áreas da saúde.
Dados estatísticos sobre a saúde bucal
apontam que o Brasil tem cerca de 93% de
edêntulos na população acima de 60 anos
e uma prevalência de aproximadamente
92% de portadores de doença periodontal na população dentada da mesma faixa
etária (Ministério da Saúde, 2003). E demonstram grande demanda para a expertise, que conta com somente 279 especialistas na área em território brasileiro, sendo
que São Paulo concentra 64 no estado todo
– 37 deles na capital.
A Câmara Técnica de Odontogeriatria
tem trabalhado ativamente tanto no que
concerne a contribuir para o aprimoramento científico da especialidade como manter
diálogo com outros profissionais de áreas
ligadas à Geriatria, em geral.

Os frutos desses esforços são os materiais didáticos que foram
produzidos com a intenção de esclarecer, tanto para a população idosa em geral quanto para colegas de outras especialidades, detalhes importantes ligados aos riscos e às implicações inerentes ao envelhecer.
Dentre as importantes ações em andamento, a Câmara Técnica
está em fase de organização de protocolos clínicos de Odontogeriatria e também realizando contato com demais especialistas de centros de pesquisa em Odontologia e Medicina do País para que, em
sintonia com a evolução da produção científica, possa auxiliar os
profissionais da especialidade a se manterem atualizados aos conceitos da Gerontologia contemporânea, em que o Odontogeriatra
deverá ter participação crescente.

odontologia do trabalho
contato: odontologiatrabalho@crosp.org.br

Bom para todos
Cirurgião-dentista do trabalho contribui para
a promoção da saúde bucal do trabalhador
e para o resultado da empresa

N

a busca pela preservação da saúde do
trabalhador em sua atividade ocupacional, foram criadas as políticas
de Segurança e Saúde do Trabalhador, com
Normas Regulamentadoras (NRs) expedidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estabelecendo ações por equipe multiprofissional.
É nesse contexto que atua a Odontologia do
Trabalho, cujo objetivo é a busca permanente
da compatibilidade entre a atividade laboral e a
preservação da saúde bucal dos trabalhadores,
seja por meio de atividades preventivas, como
aliando estratégias de prevenção e promoção
ajustadas a cada realidade ocupacional.
Os exames odontológicos ocupacionais são
de extrema importância para a prevenção de
agravos à saúde relacionados ao trabalho, sendo uma ferramenta de gestão da saúde bucal no
ambiente empresarial.
Os referidos exames podem ser descritos
como:
Admissionais: O exame odontológico admissional deve ser realizado antes da contratação do colaborador, visando avaliar sua saúde
bucal de maneira a estimar se a função desejada
e se o exercício da função pretendida não trarão
agravos à sua saúde. Esse exame não tem como
objetivo a exclusão do trabalhador.
Periódicos: O exame odontológico periódico deve ser realizado em momentos predeterminados para todos os colaboradores da
empresa. O objetivo é o diagnóstico precoce de
algum agravo à saúde do trabalhador.
Mudança de função: O exame odontológico
de mudança de função deve ser realizado sempre
que o colaborador for transferido de função ou

setor, se houver alteração nos riscos ocupacionais a que será exposto.
Exame de retorno ao trabalho: O exame odontológico de retorno
ao trabalho deve ser realizado em situações nas quais o colaborador
permaneça afastado do serviço por período igual ou superior a 30
dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional.
Demissional: O exame odontológico demissional deve ser realizado até a data da homologação, e consiste em avaliar se ocorreu
algum agravo à saúde bucal do colaborador no período em que trabalhou na empresa e em decorrência do trabalho desempenhado.

Benefícios ao trabalhador

Os colaboradores se sentem valorizados pela empresa, melhoram
sua autoestima e passam a fazer parte de um programa em Odontologia Ocupacional, pois nos diversos processos industriais e administrativos riscos como exposição a agentes químicos, físicos, biológicos
ou outros podem interferir em sua saúde bucal.

Benefícios ao empresário

Colaborador valorizado significa ganhos ao empresário. De certa
forma, existe um mito de que isso geraria custos ao empresário, mas
muito pelo contrário, a Odontologia do Trabalho não tem caráter assistencial e sim preventivo.
O investimento em saúde bucal também pode facilitar os processos de certificação em saúde e segurança, pois um indivíduo trabalhando com dor de origem dentária pode se automedicar e, como
resposta da medicação, – geralmente anti-inflamatórios – pode ter
diminuída sua função neurológica e ficar sonolento. Essa condição
pode desencadear acidentes de trabalho, com possíveis consequências sérias para o trabalhador, sua família e a empresa.
Nesse cenário, o cirurgião-dentista do trabalho é um colaborador de relevante importância, tanto para o empregador quanto para
o colaborador. Por meio de seu compromisso, caráter criterioso e conhecimentos técnico-científicos o cirurgião-dentista do trabalho é o
profissional legalmente habilitado para avaliar a conservação e a integridade da saúde bucal do trabalhador, promovendo um espírito de
corresponsabilidade entre empresário e colaborador.
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câmaras técnicas
odontologia legal
contato: odontologialegal@crosp.org.br

Fio da
meada

Especialidade tem função primordial como auxiliar
na investigação de crimes, entre outras atribuições

A

Câmara Técnica de Odontologia
Legal foi criada com a finalidade
de esclarecer a população sobre
os conhecimentos e ações desenvolvidos
por essa especialidade da Odontologia.
É uma das especialidades possíveis ao
cirurgião-dentista que aplica seus conhecimentos conjuntamente com a Ciência
do Direito. Atua como importante área
da Odontologia nas perícias e assistências em foro cível, penal, trabalhista e em
área administrativa. É de sua competência
a elaboração de autos, laudos, pareceres,
relatórios, na traumatologia odontolegal,
na tanatologia e balística forense, deontologia, orientação odontolegal de colegas
cirurgiões-dentistas no exercício profissional e em muitas outras áreas específicas.
O Odontolegista, utilizando-se de fichas clínicas, exames cadavéricos e por
meio de análise comparativa de documentos fornecidos por colega cirurgião-dentista, pode estimar a idade cronológica e biológica da vítima; cor da pele e sexo
por meio de análise do crânio; recuperar
o DNA dos dentes e da saliva para identificação da vítima e/ou autor do crime em
casos de violência doméstica, crimes sexu-
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ais ou contra a vida e onde existam marcas de mordida em
diferentes substratos. Auxilia em casos de acidente ou agressões avaliando os danos odontológicos, colaborando na punição do agressor. Atua também em convênios odontológicos como auditor e gestor; orienta o colega cirurgião-dentista
quanto ao prontuário e a prática odontológica de acordo com
o Código de Ética Odontológica, dentre outros.

Áreas de atuação

O cirurgião-dentista especialista em Odontologia Legal é
denominado Odontolegista. Suas áreas de atuação são universidades, convênios odontológicos, Institutos Médico-Legais
(IMLs), consultoria ou, ainda, a atuação como autônomo.

Metas para 2014

O cirurgião-dentista podee deve colaborar com a Câmara
Técnica de Odontologia Legal de inúmeras formas: enviando
dúvidas, manifestações, sugestões, condição de trabalho, melhoria da rotina de trabalho.
Dentre as metas previstas para 2014 pela Câmara Técnica
de Odontologia Legal estão os debates a respeito do reconhecimento da mesma, e a regulamentação da função no Estado de
São Paulo para fins de concurso público; desenvolver temas para
discussão com a mídia e com os colegas de outras especialidades
informando sobre a importância da Odontologia Legal e da elaboração, por parte dos colegas, de documentação e prontuário
odontológicos nos consultórios a fim de se realizar um bom trabalho junto aos usuários e prestadoras de serviços.

odontologia para Pacientes com necessidades especiais
contato: pacientesespeciais@crosp.org.br

Regra
e não mais exceção
País tem 535 cirurgiões-dentistas especializados
para atender a milhões de pessoas com este perfil

S

omos 535 cirurgiões-dentistas especialistas em pacientes com necessidades especiais no Brasil para
atender a um universo de milhões de
pessoas com necessidades especiais, entre
elas o autista.
No consultório odontológico estamos
cercados de estímulos (sons, cheiros, texturas, imagens etc) e o paciente com autismo tende a não filtrar bem esses estímulos.
Assim, o profissional deve estar atento a
essa situação, que é primordial para o primeiro contato paciente-dentista. Quanto
mais for possível simplificar o ambiente
sensorial de uma criança, mais fácil será
para ela focar em interações sociais e no
aprendizado de novas habilidades.

Mudança de postura

A apresentação do ambiente pode ser
feita inicialmente por meio de figuras fixadas em uma pasta (chamada pasta de condicionamento lúdico). Depois, cada figura
será mostrada no quadro de comunicação
na forma do modelo PECS (Picture Exchange Communication System), adaptado
à Odontologia.
Durante o condicionamento para o
tratamento odontológico, dê preferência
aos fantoches, marionetes e outros brinquedos que facilitem a interação com sua
criança. Os fantoches são ótimos parceiros, porque você será primordial para

animá-los. Nesse momento, o ideal é iniciar a brincadeira usando
o fantoche e a escova de dentes, já introduzindo o assunto principal
da comunicação. Se os pais brincarem de dentista e de escovar os
dentes, ele irá incluir facilmente esse momento na sua rotina. Você
pode incluir a brincadeira de escovar os dentes sentado de frente a
um espelho. Dê preferência sempre por abordagens lúdicas. Depois,
se necessário, podemos optar pela contenção física ou anestesia geral – mas deixar para aplicar anestesia geral apenas naquele que realmente necessite desse modelo de intervenção. Muitos são capazes
de aprender sobre a importância do tratamento odontológico e de
incluir em sua rotina a ida ao consultório para realizar a prevenção
de cárie e doença periodontal.

Pais como aliados

Considerar os pais como aliados mais importantes e duradouros da criança fornece um foco consistente para treinamento, educação e inspiração. Juntar-se a uma criança em seus comportamentos repetitivos e ritualísticos fornece a chave para decifrar o mistério
desses comportamentos e facilita o contato olho no olho, o desenvolvimento social e a inclusão dos outros na brincadeira da criança.
Nesse momento é preciso contar com a formação do profissional
especializado em TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), pois
serão usados acessórios de cabeça para realizar o primeiro contato
visual paciente-profissional.
A utilização da motivação da própria criança impulsiona o
aprendizado e constrói a fundação para a educação e a aquisição
de habilidades. Assim, a visita ao dentista é considerada uma nova
habilidade. O uso de energia, empolgação e entusiasmo envolve e
motiva a criança, inspirando um desejo contínuo por interação e
aprendizagem. Dessa maneira inicia uma abordagem satisfatória
para o tratamento odontológico.
Tendo em vista a complexidade desse tipo de atendimento, é indicado aos pais que procurem profissionais especializados precocemente.
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câmaras técnicas
odontopediatria
contato: odontopediatria@crosp.org.br

Sem medo
do dentista

Desenhos, brinquedos, argila, música e fantoches são
técnicas para acabar com o temor das crianças no tratamento

A

primeira consulta pode ser decisiva para atenuar o medo terrível
que muitas crianças sentem do
dentista. Daí a importância do tratamento
odontológico de uma criança ser com um
odontopediatra. A maior parte das crianças
que vai pela primeira vez ao cirurgião-dentista sente algum temor. Para tornar esse
contato menos traumático, o odontopediatra usa ferramentas de trabalho que ele
encontra na psicanálise, na psicologia e nas
artes de modo geral.
A nova técnica terapêutica envolve o
uso de métodos como o Jogo do Rabisco –
modelo criado pelo pediatra e psicanalista
britânico Donald Winnicott – e o manuseio de brinquedos em miniatura, assim
como argila e jogos teatrais. Estas ferramentas de trabalho possibilitam às crianças se expressarem, permitindo uma abordagem clínica pedagógica no tratamento
e estabelecendo os vínculos necessários
para um bom resultado do tratamento
odontopediátrico.

usada nos dias atuais, para impedir o choro, birra e as mordidas
durante o atendimento odontológico, não traz resultados benéficos
e acaba amedrontando ainda mais o paciente. É importante lembrar que cada caso é um caso, em especial quando trabalhamos com
crianças. Para ajudá-la não basta conhecer as técnicas, mas conhecê-la na sua complexidade e simplicidade.
São muitos os fatores que influenciam no seu comportamento,
e o profissional preparado saberá conduzi-la a uma experiência de
encantamento facilitando o seu trabalho e criando vínculos responsáveis pelo sucesso na relação profissional-paciente. Isso permite ao odontopediatra manejar melhor as situações inusitadas que
permeiam nossos consultórios. Afinal, a boca é o órgão de maior
expressão de sentimentos desde os primórdios da existência do ser
humano, a fonte de inter-relação do ser com o mundo e que nos
acompanha até o fim da vida.
Assim, o retorno será tranquilo. E serão tranquilos também outros tipos de tratamentos a que a criança se submeterá durante sua
vida, evitando-se as condições fóbicas que presenciamos em tantos
adultos que chegam aos consultórios, ainda nos dias de hoje, por não
terem recebido um tratamento apropriado quando eram crianças.

Muitos dos medos estão relacionados
a experiências anteriores ruins ou a relatos
de familiares sobre o pavor que sentem.
Esse é um tipo de medo irracional, pois a
experiência não foi vivenciada e o temor
está presente de forma acentuada.
A técnica da mão sobre a boca, ainda
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Complexa, mas simples

ortodontia
contato: ortodontia@crosp.org.br

Falando sério

Especialidade que corrige a má oclusão dos dentes, a Ortodontia
é também a ferramenta contra o exercício ilegal por modismo

N

a Odontologia destacam-se três problemas
básicos: a cárie dentária, a doença periodontal e má oclusão dos dentes. É neste último
que se insere a ortodontia, cujo propósito é tratar e corrigir as más oclusões.
Propósito que vem de longa data, pois Angle, em 1889,
publicou o primeiro trabalho, “Notas em Ortodontia”, com
um novo sistema para normalização e contenção, que serviu de base para a primeira edição do livro “Más oclusões
dos dentes”, que enfrentou forte crítica e oposição.
Seu sonho, por muitos anos, foi fazer da Ortodontia
a primeira especialidade no campo da Odontologia, pelo
prestígio que merecia, entre a comunidade profissional,
como ciência e arte. Ele lutou pela elevação dos níveis educacionais, fundou sua própria escola e liderou a luta contra as “fábricas de diploma”, obtendo assim maior respeito
para o ortodontista qualificado. Ortodontia é, pois, a especialidade odontológica que corrige a posição dos dentes
e dos ossos maxilares posicionados de forma inadequada.
Dentes tortos ou dentes que não se encaixam corretamente são difíceis de serem mantidos limpos, podendo-se
perdê-los precocemente devido à deterioração e à doença
periodontal. Também causam um estresse adicional aos
músculos da mastigação, o que pode levar a dores de cabeça, síndromes da ATM e dores na região do pescoço,
dos ombros e das costas. E prejudicam a aparência.
O tratamento ortodôntico torna a boca mais saudável,
proporciona uma aparência mais agradável e dentes com
possibilidade de durar a vida toda.
O especialista, neste campo, é chamado de ortodontista. Este precisa fazer, após o curso de graduação regular
– com cinco anos de duração –, a pós-Graduação.
Muitos casos de má oclusão dentária poderiam ter seu
tratamento iniciado antes da fase da dentição permanente, evitando-se assim o agravamento dos problemas por
ela causados.
Diante da seriedade e da necessidade de amplo conhecimento que o uso de um aparelho ortodôntico preventivo ou fixo exige dos profissionais da área de saúde
odontológica, o que dizer do triste, absurdo e vergonho-

so modismo que tem dominado certa camada da nossa
população jovem? Triste porque revela a ignorância dos
que se submetem a tal modismo; absurdo, porque levará
um jovem a provocar voluntariamente danos irreparáveis à própria saúde bucal; e vergonhoso porque não há,
por parte dos agentes da lei, proibição a tal descalabro.
Nesses casos, fios e peças metálicas são fixados no
dente com cola extraforte, uso que pode ocasionar perda
óssea e retração gengival. Elásticos coloridos e trançados, os “diferenciados” ou “personalizados”, são vendidos
por camelôs no Centro de São Paulo, onde há de tudo,
até cerda de vassoura oferecida como fio. Instalam tais
“aparelhos”, geralmente, jovens sem nenhuma formação
odontológica, que se autopromovem pelas redes sociais.
A força necessária para a movimentação dos dentes
é usada aleatoriamente, sem qualquer parâmetro de direção, intensidade e quantidade, como faz um ortodontista, trabalhando com perícia, precisão e paciência às
leis da Física, cuidando para que não haja grande perda
óssea e os dentes possam cair. Os ferrinhos falsos também podem causar ferimentos nas gengivas.
O ortodontista, em vez disso, utiliza brackets sempre de procedência confiável e previne as lesões gengivais com seu trabalho eficiente. Enquanto o ortodontista fixa os brackets com produtos adequados para tal
fim, os ferrinhos falsos dos “aparelhos da moda” são
presos com colas tóxicas, cujo uso pode ocasionar lesões na mucosa da boca.
O uso de aparelho ortodôntico dificulta a higienização e os ortodontistas orientam muito seus pacientes
quanto ao perigo de uma inflamação gengival. E os jovens que usam os “aparelhos da moda”? Será que se preocupam com a devida higienização ou são orientados
por quem os coloca quanto aos problemas que a falta de
escovação ou má escovação podem provocar?
Seguir essa moda, a onda das bocas coloridas “diferenciadas”, revela ignorância, desconhecimento das mais
elementares noções de higiene e dos danos que podem
advir do uso de tais “aparelhos”. Autoridades competentes e pais devem fazer a sua parte .
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câmaras técnicas
Ortopedia Funcional dos Maxilares
contato: ortopedia@crosp.org.br

Função
reguladora
Reconhecida apenas neste milênio, no Brasil, desde
1960 produz resultados para o sistema estomatognático

A

Ortopedia Funcional dos Maxilares originou-se na Europa
no início do século XX. No Brasil, o reconhecimento ocorreu no século XXI – apesar de ser praticada desde 1960.
Apresenta como princípio fundamental a utilização de aparelhos removíveis que produzem estímulos neurais que, por sua vez, respondem
remodelando estruturas ósseas, musculares, articulares e funcionais.
Portanto, a estética da face e as funções exercidas pela boca são restabelecidas, trazendo de volta o equilíbrio do sistema estomatognático.

Abordagem adequada

As alterações funcionais, como alterações na respiração, fonação,
mastigação e deglutição, e as alterações ósseas são consideradas no
planejamento e prognóstico do caso a ser avaliado, visto que a não
solução destes problemas pode acarretar recidiva no tratamento.
Sendo assim, salienta-se a abordagem geral do indivíduo para instalação de tratamento adequado.

Respiração oral

Ocorre quando alguma alteração do trato nasal ou nasofaríngeo
leva o indivíduo a habituar-se a respirar pela boca, ao invés de fazê-lo predominantemente pelo nariz. Pode ser por hábito, quando não
há impedimento nasal e o indivíduo respira pela boca, ou por real
obstrução das vias aéreas superiores. Tal fato provoca alterações dentomaxilares, acarretando a instalação de más oclusões, além de alterações otorrinolaringológicas, esqueléticas, musculares e psíquicas.
As principais alterações dentomaxilares observadas no respirador
oral são: face longa e estreita (dólicofacial); abóbada palatina geralmente mais alta, com palato ogival; mordida cruzada posterior uni
ou bilateral, podendo causar desvios de linhas médias dentais; língua
deprimida no momento da deglutição; narinas estreitas e orientadas
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para o alto; nariz estreito, bases estreitas das
asas e áreas nasolabiais deprimidas; arcada estreita em forma de V; protrusão dos incisivos
superiores; lábio superior curto e hipotônico;
lábio inferior grosso e hipotônico; língua hipotônica e protruída; retrognatia; gengivite;
halitose; fluxo salivar alterado; e hipofunção
dos músculos elevadores da mandíbula.
Tendo em vista o envolvimento sistêmico deste hábito, cifoses, lordoses, escolioses,
ventre proeminente, ombros propulsados e
caídos; e desenvolvimento anormal do tórax
são alterações esqueléticas e musculares normalmente presentes nesses pacientes.
Além disso, algumas alterações psíquicas são associadas com a respiração bucal,
tais como, dificuldades no rendimento escolar; dificuldade de fixar atenção; e síndrome
da apneia do sono.
Como pode-se observar, o respirador
bucal apresenta etiologia multifatorial, que
deve ser considerada para a instalação de
um adequado plano de tratamento, com
prognóstico satisfatório.
A Ortopedia Funcional dos Maxilares
considera todas as alterações funcionais
para diagnóstico e planejamento, priorizando a manutenção da fisiologia normal do
indivíduo, propiciando condições favoráveis
de crescimento e desenvolvimento.

periodontia
contato: periodontia@crosp.org.br

Proteção

sorridente

Esta Câmara de assessoramento do CROSP atua para
disseminar a cultura de prevenção de doenças periodontais,
não só para a população como para a classe odontológica

A

Câmara Técnica de Periodontia
tem por vocação o trabalho em
equipe. Seu principal objetivo é
propor a discussão de temas relevantes da
área, averiguar normas e procedimentos
clínicos e emitir pareceres e recomendações
técnicas ao Crosp. Como objetivo secundário busca-se, através de instruções e atos,
conscientizar dentistas, médicos e público
leigo sobre a importância do diagnóstico e
tratamento da doença periodontal e a sua
relação com outras condições sistêmicas.
Para isso, um de seus pressupostos é a interação com outras Câmaras Técnicas do
Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo e especialidades da Odontologia.
Atualmente a Periodontia deveria ser entendida como uma área de âmbito holístico, pois há respaldo científico suficiente que
permite afirmar que a doença periodontal
(em especial a periodontite), é um indicador de risco para diversas condições sistêmicas, a saber: enfermidades de coração,
agravamento de diabetes, parto prematuro
e/ou nascimento de crianças com peso abaixo da média e pré-eclâmpsia, entre outros.
Sabe-se também que pessoas que fumam
e/ou possuem Diabetes têm em média 3
vezes mais chance de desenvolverem periodontite. Logo, pessoas que se enquadram
nestes grupos devem ser examinadas mais
cautelosamente pelo cirurgião-dentista.

Saúde integral

A doença periodontal é vista como um indicador de risco para a
ocorrência de doenças cardiovasculares, entre elas o infarto e a endocardite bacteriana. Embora não se tenha total respaldo da literatura
sobre o tema, basicamente quando ocorre a bacteremia (processo
pelo qual as bactérias bucais penetram na corrente sanguínea), em indivíduos predisponentes, tais enfermidades poderiam ocorrer, tendo
como origem o processo infecto-inflamatório chamado periodontite.
No caso de nascimento prematuro, parece haver já alguma posição
mais concreta da literatura, de que a periodontite é um dos fatores
responsáveis pelo evento. Da mesma forma, ocorrendo a bacteremia,
produtos inflamatórios estimulariam a contração uterina, ocasionando o nascimento precoce. Já em indivíduos com diabetes e portadores
de periodontite a informação é mais animadora. Trabalhos recentes
mostraram que, uma vez que o paciente seja controlado, o tratamento da periodontite auxilia no controle glicêmico, colaborando para o
tratamento da Diabetes.
Sendo assim, a correta higiene bucal é o principal fator de prevenção de doenças periodontais, uma vez que as bactérias (biofilme) são
o agente etiológico principal do processo. Sendo assim, é importante
o paciente notar a presença de sangramento gengival. Caso isso esteja ocorrendo recomenda-se que o indivíduo busque um especialista (Periodontista) para um exame detalhado chamado: Periograma.
Para colaborar nesse sentido, a Câmara Técnica produziu a cartilha
Periodontia e Saúde Geral, disponível para leitura online ou, como
opção, ser baixada (em arquivo PDF) no site www.crosp.org.br. Acesse e, então, clique no menu Portal Informativo, Folders. Para finalizar,
selecione Câmara Técnica - Periodontia. A cartilha pode ser lida no
computador, tablet ou smartphone.
A Câmara Técnica de Periodontia realiza reuniões regulares na
sede do Conselho Regional de Odontologia. Para enviar sugestões,
críticas ou pedir informações, escreva para periodontia@crosp.org.br.
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câmaras técnicas
Prótese Bucomaxilofacial
contato: protesebuco@crosp.org.br

Multi

funcional
Especialidade atua na reabilitação protética de pacientes
com traumas e enfermidades de todo tipo

A

Prótese Bucomaxilofacial (PBMF) é a especialidade da
Odontologia responsável pela reabilitação protética de perdas e/ou malformações faciais, intra e extra orais ocasionadas por trauma, patologias ou distúrbios de desenvolvimento. Produz
aparelhos e dispositivos que auxiliam no tratamento de pacientes oncológicos, determinadas disfunções de ATM e também desenvolve e confecciona protetores usados em esportes, como os bucais e faciais. Sua
amplitude de abrangência em áreas distintas exige profissionais com
ampla visão clínica para atuar em equipes multidisciplinares em âmbito ambulatorial e hospitalar, e na condição de especialistas, providos
dos conhecimentos específicos necessários para atuar. A PBMF pode
ser dividida em áreas de atuação: tratamento de malformações faciais,
principalmente fissuras labiopalatinas; tratamento de perdas maxilares
e mandibulares; perdas oculares, perdas faciais (oculopalpebrais, nasais
e auriculares); acompanhamento e auxílio no tratamento de pacientes
oncológicos; em algumas disfunções da articulação temporomandibular (DTMs), além do acompanhamento e auxílio no tratamento e prevenção de pacientes atletas.

malformações faciais
As fissuras labiopalatinas, como malformações faciais, são deformidades congênitas, isto
é, presentes ao nascimento, que comprometem
o terço médio da face. Em extensão variável,
podem abranger lábio, rebordo alveolar, palato
duro e palato mole. O tratamento inicia-se ao
nascimento estendendo-se até a fase adulta do
paciente.
perdas maxilares
e mandibulares
Os defeitos na região da maxila e mandíbula podem ser divididos em congênitos e
adquiridos, sendo estes últimos subdivididos
em patológicos e traumáticos. Os principais
objetivos que se buscam alcançar em uma reabilitação maxilar são: mastigação, deglutição,
fala e estética.
prevenção de
pacientes atletas
A PBMF colabora na prevenção de injúrias orofaciais com a confecção de protetores
esportivos bucais e faciais.
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pacientes oncológicos
As sequelas dos diferentes tratamentos oncológicos da região de cabeça e pescoço são
objetos de constantes estudos e têm despertado debates entre as equipes multidisciplinares,
divulgando tendências, reflexões e condutas
para o planejamento de tratamentos mais adequados no sentido de aumentar a sobrevida e
a qualidade de vida do paciente.
perdas oculares
As perdas oculares podem ser congênitas
ou adquiridas e subdividem-se em patológicas
ou traumáticas acidentais ou intencionais. A
função da prótese ocular é: prevenir o colapso
e a deformidade palpebral dando sustentação e
tonicidade muscular, bem como sua atresia por
falta de função; proteger a sensível cavidade
anoftálmica contra agressões por poeira, fumaça, frio e demais agentes; restaurar o contorno
facial e a estética, entre outras funções.
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câmaras técnicas
prótese dentária
contato: protesedentaria@crosp.org.br

Mãos à obra
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Prioridade para 2014 é desenvolver publicação sobre
biossegurança em consultórios, clínicas e ambulatórios
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A

Câmara Técnica de Prótese
Dentária tem como prioridade
para 2014 elaborar, em conjunto com outras Câmaras Técnicas, uma
publicação sobre biossegurança em consultórios, clínicas dentárias e serviços de
atendimento odontológico ambulatorial.
Outra ação que tem uma importância fundamental é quanto ao tempo mínimo de permanência efetiva, funcional
e satisfatória dos aparelhos protéticos
realizados nos pacientes.
Para tanto a CT convoca professores
para, juntos, analisar principalmente o
paciente que receberá o tratamento protético quanto aos fatores de risco, aspectos
legais e éticos que interferem diretamente
na durabilidade de suas próteses. Nessa
análise colaboram com a Câmara Técnica
de Prótese Dentária os professores Dr. A.
Vicente de Souza Pinto e Dr. Dalton Luiz
de Paula Ramos.

Avanço tecnológico

Para a obtenção de modelos de trabalho, pelo método convencional, necessitamos sempre de um molde resultante da
manipulação de algum tipo de material
de moldagem – alginato, poliéter, silicone de condensação, silicone de adição, etc
– que por sua vez, deverão ser vazados,
normalmente por um tipo específico de
gesso. Nesse modelo, será executado o
trabalho de cunho e de forma artesanal
para a confecção de uma prótese dentária. Cabe lembrar que o processo de
construção de uma prótese de precisão
é susceptível a distorções inerentes a esses materiais e procedimentos utilizados.
Para minimizar o problema é necessário
muito esforço e conhecimento técnico-científico do cirurgião-dentista e do
técnico de prótese dentária de forma a
garantir uma prótese com requisitos de
precisão clinicamente aceitáveis.
Um dos maiores avanços do sistema
digital CAD/CAM para uso odontológico foi a criação do scanner intraoral, que

permite obter modelos virtuais de grande precisão sem necessitar
de materiais de moldagem e de gesso. Com isso, o tempo de trabalho é significativamente reduzido e são eliminadas etapas sujeitas
a alterações dimensionais. O modelo virtual obtido é de precisão,
mas este pode ser manipulado pelo software em se aumentando
ou diminuindo as suas dimensões de acordo com as necessidades
do tipo de trabalho protético. Se é uma fresagem de um bloco de
porcelana feldspática já sinterizada, por exemplo, o modelo virtual
é exatamente idêntico ao do paciente; mas se a peça protética for
em zircônia, a fresagem é realizada em bloco de zircônia pressinterizada utilizando-se um modelo virtual ligeiramente maior para
compensar o índice de contração de sinterização inerente a cada
bloco de zircônia utilizado.

Custo tende a diminuir

É oportuno salientar que mesmo com tal avanço tecnológico o
fator humano é fundamental para o sucesso da nova ferramenta.
Apenas o alto investimento monetário necessário para aderir a
este sistema não é suficiente para garantir a excelência dos trabalhos
protéticos. O cirurgião-dentista deverá se conscientizar de que é
necessário se aperfeiçoar, tanto nos seus conhecimentos científicos
como na adequação e treinamento de suas habilidades técnicas de
preparo, de “escaneamento” e de manuseio do software. O sistema
digital CAD/CAM não é capaz de raciocinar por si só, à semelhança
de um ser humano, que poderia contornar e corrigir alguma falha
que pudesse estar ocorrendo. Portanto, a sua correta execução depende do cirurgião-dentista e do técnico em prótese dentária.
O uso consciente do sistema de moldagem digital CAD/CAM é
o futuro da Odontologia. Este procedimento agilizará com certeza
o custo de um trabalho protético, quando este sistema digital estiver ao alcance de um número significativo de profissionais. E até
reduzi-lo no futuro.

REVISTA do CROSP 73

câmaras técnicas
radiologia
contato: radiologia@crosp.org.br

Caminho
e prova documental
Imagem radiográfica orienta tratamento a ser
ministrado e deixa registro de ações do profissional
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radiográfico tem uma indicação e certamente o benefício
para o paciente é primordial.
A radiografia, associada ao exame clínico, é a principal ferramenta complementar de diagnóstico para os
profissionais cirurgiões-dentistas em qualquer especialidade. As imagens radiográficas servem também como
provas documentais de um tratamento, por isso, é de interesse pessoal do profissional ter uma imagem radiográfica inicial antes de qualquer intervenção própria. Finalizado o tratamento, seria ideal obter outra imagem como
término do planejamento para proservação do caso.
Deve-se ter em mente que esse auxílio não será somente
para os profissionais que atendem em grandes cidades,
mas também para aqueles que estão locados em distritos com poucos habitantes e também podem usufruir do
mesmo suporte.

Domínio da técnica

Os cirurgiões-dentistas podem entrar em contato
com a Câmara Técnica para obter informações e colaborar com sugestões quanto ao engrandecimento desta
especialidade. Apesar de a Radiologia ser uma disciplina
presente na graduação de Odontologia, o radiologista de
ofício se mostra mais preparado para indicar uma melhor
técnica radiográfica – por ter cursado a especialização e/
ou pós-graduação –, usufruindo de sua vivência profissional na interpretação da imagem radiográfica e estando
apto para laudar os resultados obtidos, visando sempre à
obtenção da melhor imagem para auxiliar o profissional,
contribuindo na elucidação de uma afecção, anomalia ou
planejamento cirúrgico, e colaborando assim para o pleno êxito do tratamento do paciente.

Integração completa

Foto: Shutterstock

A

Câmara Técnica de Radiologia
tem por fundamento assessorar
o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (CROSP)
em assuntos relacionados a essa Especialidade para elucidar profissionais e a população com informações, orientações e atender
a sugestões para melhorias desta área.
Um dos objetivos é auxiliar na compreensão da importância na obtenção e interpretação de imagens radiográficas para o
correto diagnóstico e elaboração do plano
de tratamento odontológico. Todo exame

Em 2014, a Câmara técnica tem o intuito de colaborar com o CROSP na divulgação da especialidade, objetivando a ética profissional e o benefício do paciente, propiciando aos profissionais a melhor solicitação de exames
específicos. A integração entre as Câmaras Técnicas e os
órgãos da classe odontológica enobrece esta profissão, com
o cuidado de orientar os profissionais e os estudantes de
Odontologia a terem condições de elaborar adequadamente o tratamento com indicações precisas dos exames
solicitados, bem como a interpretação das imagens obtidas. A fiscalização das clínicas e institutos de Radiologia
tem grande importância no que se refere à qualidade de
atendimento ao paciente, visando o eexercício profissional
de acordo com as normas de biossegurança.
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câmaras técnicas
Saúde Coletiva e da Família
contato: saudecoletiva@crosp.org.br

Crítica
e propositiva
Câmara Técnica tem como foco os aspectos coletivos
do exercício profissional e relações institucionais

A

Câmara Técnica de Saúde Coletiva e da Família tem por
objetivo primordial observar,
analisar, orientar e propor soluções para
aspectos sociais e coletivos do exercício
profissional. Destacam-se o papel das políticas governamentais amplas relativas à
Saúde Coletiva e da Família, inserindo a
Odontologia de modo claro e objetivo na
Estratégia Saúde da Família, que emana
do Ministério da Saúde, procurando imprimir neste novas dinâmicas e olhares – a
Odontologia numa inserção sistêmica no
contexto geral da saúde. Também procura
realizar um trabalho coeso com as autoridades estaduais e municipais relativos à
área odontológica.

Foco em biossegurança

Com a ampliação dos conhecimentos técnicos e científicos da área, os direcionamentos desta Câmara Técnica têm
como foco a pertinência da aprovação
dos novos produtos utilizados pelos profissionais na sua prática diária pelos órgãos especializados e também em relação
à biossegurança dos profissionais, ao uso
e manipulação de materiais inadequados
e segurança dos pacientes, contribuindo
para a não disseminação de patologias
específicas. Nesse sentido, destacam-se as
ações entre pacientes e profissionais, bem
como as relativas aos profissionais auxiliares da Odontologia.
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Outras áreas de atuação são a da promoção e proteção da saúde; a proteção específica ou prevenção das patologias bucais; o
fortalecimento dos diagnósticos e tratamentos precoces; a limitação do dano causado por lesões e, posteriormente, a reabilitação ou restabelecimento dos aspectos que podem comprometer a
saúde oral das comunidades.
Nesta abrangência, se situam os relevantes aspectos relacionados à educação para a saúde, direcionados para toda a sociedade
ou comunidades específicas.
É importante lembrar que a formação dos profissionais odontólogos – bem como dos técnicos em saúde bucal (TSB) e auxilia-

Os direcionamentos
desta Câmara
Técnica têm como

Fotos: Shutterstock

foco a pertinência
da aprovação dos
novos produtos
utilizados pelos
profissionais na
sua prática diária
pelos órgãos
especializados e
também em relação
à biossegurança dos
profissionais, ao uso
e manipulação de
materiais inadequados
e segurança
dos pacientes,
contribuindo para
a não disseminação
de patologias
específicas

res em saúde bucal (ASB) e técnicos em
prótese dental (TPD) – deve estimular o
olhar para o contexto social, para que a
inserção na profissão abraçada se faça de
modo eficiente e seguro.
Este ano, a Câmara Técnica direcionou suas atividades especificamente
para a realização de uma palestra sobre
biossegurança dos profissionais e também sobre aspectos relacionados à Vigilância em Saúde.
Atualmente, tem orientado suas
atividades para a elaboração de novas
palestras relacionadas aos programas
governamentais de saúde bucal, para
cirurgiões-dentistas e para os profissionais técnicos em saúde bucal, auxiliares
de saúde bucal e protéticos.
Os cirurgiões-dentistas podem colaborar com a Câmara Técnica enviando sugestões, dúvidas e opiniões para o
e-mail saudecoletiva@crosp.org.br.
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câmaras técnicas
Técnicos em Prótese Dentária
contato: tecnicosprotese@crosp.org.br

Parceria

indispensável
Trabalho conjunto com cirurgiões-dentistas ganha
novo impulso com a criação desta Câmara Técnica
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A

Câmara Técnica dos Técnicos em Prótese Dentária, empossada em janeiro de 2014, fez sua apresentação no Seminário de Valorização da Odontologia. Na ocasião, os Técnicos em Prótese Dentária puderam discutir sobre a Lei nº 6.710/79,
que criou a profissão de TPD que foi regulamentada pelo Decreto Lei
87.689/82, abordando a competência dos técnicos e limitações impostas, com debates sobre possíveis e necessárias alterações, além de
outros aspectos que se referem ao exercício profissional.
A legislação atual não permite que os técnicos mantenham contato direto com pacientes dos cirurgiões-dentistas e, assim, também
veda o anúncio dos serviços profissionais ao público leigo.
O trabalho protético requer refinada destreza profissional, observando cuidados e técnicas específicas que se iniciam desde a
moldagem, manipulação e desenho da prótese, procedimentos
iniciais que definirão e interferirão na peça que será confeccionada com as especificações fornecidas pelo cirurgião-dentista, até o
trabalho detalhado realizado pelo Técnico em Prótese Dentária, especialista neste mister.
O Técnico em Prótese Dentária é um profissional fundamental na ação do cirurgião-dentista, haja vista que, atuando de forma
especializada na confecção de próteses nas diversas áreas odontológicas, o TPD possui amplo conhecimento e visão técnica detalhista
no que tange à função e à estética, a fim de garantir a melhor adequação do serviço protético na cavidade bucal do paciente.

Foto: divulgação

Rediscutir a Lei

Há ampla discussão sobre a possibilidade de que a Lei então
vigente possa ser alterada, no sentido de permitir ao Técnico em
Prótese Dentária receber no laboratório o paciente para a prestação
de um serviço especializado que requer uma avaliação técnica para
sua execução, desde que seja enviada uma autorização por escrito
do cirurgião-dentista – em que consta seu número de inscrição no
CROSP, o nome do paciente, o nome do laboratório e respectiva
inscrição no Conselho, além de, finalmente, a discriminação da avaliação a ser realizada pelo técnico.
A categoria dos Técnicos em Prótese Dentária, em particular,
e a Odontologia como um todo vivem um momento importante
de valorização profissional. Nesse sentido, o Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP) possui importante função. O
CROSP é o órgão fiscalizador responsável pelos Técnicos em Prótese Dentária, com a função principal de zelar pela ética e garantir o
pleno acesso de direitos expressos no Código de Ética Odontológica
a todos os seus inscritos.
Valorizar a Odontologia é valorizar os Técnicos em Prótese
Dentária, em conjunto e harmonia com os demais profissionais que
representam a categoria.
É necessário que os TPDs tenham ciência de seus direitos, além

O Técnico em Prótese
Dentária é fundamental
na ação do cirurgiãodentista, haja vista
que possui amplo
conhecimento e visão
técnica detalhista no
que tange à função
e à estética, a fim de
garantir a melhor
adequação do serviço
protético na cavidade
bucal do paciente

de seus deveres, o que regulará o relacionamento mantido diretamente com os cirurgiões-dentistas. Em contrapartida, os cirurgiões-dentistas têm o dever de reconhecer a
importância dos Técnicos em Prótese para
uma Odontologia de qualidade, mantendo
no relacionamento a lealdade, o respeito e a
colaboração técnico-científica.

Como participar

Informações sobre reuniões e formas
de contribuir para o desenvolvimento desta Câmara Técnica podem ser obtidas pelo
e-mail tecnicosprotese@crosp.org.br.
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câmaras técnicas
Terapia floral
contato: terapiafloral@crosp.org.br

Simples

e eficiciente
A terapia floral atrai mais cirurgiões-dentistas.
Tratamento moderno desperta interesse dos pacientes

A

Câmara Técnica de Terapia Floral tem como principal
objetivo divulgar o uso e os benefícios da Terapia Floral
na Odontologia. Ela se propõe a orientar e fiscalizar seu
uso, garantindo que os princípios preconizados por Edward Bach
(1886-1936) – médico imunologista, bacteriologista e homeopata
criador do primeiro Sistema Floral – sejam respeitados. A pesquisa
de Bach foi ampliada na década de 1970 e foram desenvolvidos outros Sistemas Florais, proporcionando ao profissional que faz uso da
especialidade mais opções de tratamentos.
A Câmara Técnica de Terapia Floral está ampliando sua atuação no Estado, dirigindo-se às regiões mais distantes, para manter
estreitas relações com os representantes locais, aproximando-se do
cirurgião-dentista. Pretende, também, divulgar as atividades relativas à Terapia Floral, com o objetivo de expandir o uso dos Florais
como complementares ao tratamento odontológico. Por meio dos
veículos de comunicação do CROSP a Câmara Técnica pretende
manter sempre atualizados os assuntos pertinentes à Terapia Floral
em nosso Estado e, por que não?, em todo o País, informando de
forma rápida e objetiva, àqueles que se interessem por aprender e
conhecer melhor o uso dos Florais na Odontologia.

Cirurgião-dentista terapeuta floral

A Câmara Técnica de Terapia Floral estará sempre a postos para
solucionar dúvidas sobre o assunto e esclarecer situações que envolvam os profissionais da Odontologia, e a população em geral, no que
se refere a esse método simples e ao mesmo tempo eficiente de cura.
Qualquer cidadão pode se utilizar da Câmara Técnica de Terapia
Floral para elucidar suas dúvidas em relação ao tratamento e os resultados apresentados, bem como informar-se sobre os profissionais
habilitados em sua região e ainda sobre as novidades que possam
surgir sobre o assunto.
Os profissionais da Odontologia podem e devem participar
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e colaborar com a Câmara Técnica,
trazendo assuntos à discussão, problemas a serem resolvidos ou elucidados e podem para isso se utilizar
do e-mail: terapiafloral@crosp.org.br.
A Câmara Técnica de Terapia
Floral é composta por cirurgiões-dentistas habilitados pelo Conselho
Federal de Odontologia (CFO) a
usar as Essências Florais no trabalho
com seus pacientes. Atualmente, são
34 os cirurgiões-dentistas habilitados no Brasil, sendo 15 no Estado de
São Paulo.
O cirurgião-dentista terapeuta
floral visualiza a boca como um espaço vital, entendendo que existem
muitas relações entre os sentimentos, emoções e o modo de pensar e
viver do paciente com os problemas
que se manifestam em sua cavidade
oral. Ocorre, então, uma nova forma
de entender os pacientes e as suas
doenças. Significa ir além de resolver
os sintomas bucais: implica em curar
o paciente e não somente a doença.
A Terapia Floral é complementar ao
tratamento odontológico, propondo
um acolhimento do paciente, preparando-o para o atendimento nas situações clínicas ou cirúrgicas, tanto no
pré quanto no pós-atendimento.

Comissões

Conhecimento
para compartilhar
O trabalho de comissões instituídas pelo CROSP
avança nas discussões sobre temas específicos destas
áreas da Odontologia

Fotos: Maurício Builcatti

O

Conselho Regional de Odontologia conta com 14 Comissões, além das atuais Câmaras Técnicas, que se
organizaram por meio do trabalho voluntário de dezenas de profissionais da Odontologia para apoiar o
trabalho da diretoria e dos conselheiros na correta difusão e encaminhamento das demandas específicas
de todas as áreas da profissão.
Cada uma destas Comissões se dedica a
investigar os assuntos relacionados à sua atividade, refletir sobre os desafios enfrentados
pelos profissionais e também dar visibilidade
às boas práticas e experiências bem-sucedidas, de forma a proporcionar o compartilhamento dos conhecimentos gerados nos
debates e eventos de que participam.
Os atuais integrantes das Comissões foram empossados no dia 29 de janeiro, em
cerimônia realizada na sede da APCD – Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas.
Na próxima edição da Revista do
Comissão do Terceiro
CROSP cada uma das Comissões apreSetor, em reunião
sentará o seu trabalho, a exemplo do que
durante o Seminário
fazem neste número as Câmaras Técnicas.

Comissões
•
•
•
•

Paulo Capel Narvai fala durante
o Seminário em reunião da
Comissão de Políticas Públicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concurso Saúde Bucal
Convênios e Saúde Suplementar
Eventos / Campanhas
Infecções Relacionadas com a Assistência
Odontológica e Biossegurança
Jovens Cirurgiões-Dentistas
Mulheres
Odontologia do Esporte
Odontologia Empresarial
Odontologia Hospitalar
Políticas Públicas
Relações Institucionais
Terceira Idade
Terceiro Setor
Valorização da Odontologia
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Câmaras
Técnicas
Acupuntura

Ana Cristina R. Campana (Secretária), Cecília
de Almeida Sales, Hélio Sampaio Filho
(Presidente), Lia Paz, Marco Antonio L. Salinas,
Maria Amélia Femenias Vieira Aizawa, Rui
Henriques Martins.

Auxiliar em Sáude Bucal
e Técnico em Sáude Bucal

Luciana F. Fazolin Turessi, Miguel Simão
Haddad Filho, Vinícius da Rocha Moraes.

Estomatologia
Fabiana Quaglio, Gilberto Marcucci, Gilceu Pace,
Jayro Guimarães Júnior (Presidente), Leandro
Botelho Hanna, Ricardo Lawder, Sandra Regina
Miranda (Secretária), Silmara Regina da Silva,
Vinicius Pioli Zanetin.
   

Fitoterapia
Celia Regina Lulo (Presidente), Irineu G. Pedron
(Secretário), Itamar Francisco Teixeira.
   

Camila Campos Lutz, Celina Pereira dos Santos
Lopes (Presidente), Edélcio Francisco Anselmo,
Elizabeth Gomes da Silva, Jaqueline A. Lopes
Sartori, Julie Silvia Martins, Lusiane Camilo
Borges, Maria Regina da Silva Amorim, Rogério
de Mesquita Spínola, Sandra Elena de Oliveira
B. Ferraz, Silvana Gurgueiro Piassa, Teresa
Martins Garcia Cordeiro (Secretária), Valeria
Aparecida Totola Martins da Silva, Zeliasi
Inhuma Rosch.

Abimael Ferreira de Couto, Carlos Alberto
Monson, Claudio Antonio Gargione (Presidente),
Daniel Ribeiro Nissan, Edson Carlos Zaher
Rosa, Marivaldo Santo Pietro, Miguel Angel
Singh Gil, Pedro Polimeni Filho (Secretário).
   

Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofaciais

Implantodontia

Andrea de Melo Senes, Clovis Marzola,
Francisco Eugenio Loducca (Presidente),
Francisco Rogério A. de Menezes, Luciano
Martins, Marcelo Diniz de Pinho, Ricardo Thome,
Sergio Eduardo Migliorini, Sidney Rafael das
Neves (Secretário), Victor de Castro Pinto,
Waldir Antonio Jorge.
   

Dentística
Ana Paula Tanko de Vasconcellos, Artur José
Carreira, Camillo Anauate Netto, Claudia Rumi
Nishinaka, Deise Garrido Silva, Helio Antunes
de Carvalho, Marco Antonio R. da Silva
(Secretário), Mario Sergio Giorgi (Presidente),
Mauro Itaru Honda, Paulo Tomio Minami.
   

Disfunção Temporomandibular
e Dor-Orofacial
Alain Haggiag, Hilton Sadayuki Tiba, João Paulo
Colesanti Tanganeli (Presidente), Maria Angela
Prestes Oliveira, Maria Celeste Barrile, Maria de
Lourdes Rodrigues Accorinte (Secretária), Marie
Eid, Monica Rizzi Salvadori, Simone Vacariuc.
   

Endodontia
Ana Clara Passero Falbo, Antonio H. de Freitas
e Silva (Secretário), Carlos Eduardo Aun
(Presidente), Denise L. de Andrade, Emi Saigo,
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Hipnose

Homeopatia
Eladia de Fátima Garcia Lemos (Secretária),
Jussara dos Santos Jorge Giorgi (Presidente).
   
Ana Paula Soares Riemma, Antonio
Carlos Favaro, Antonio Destro Júnior,
Aonio Genicolo Vieira, Ayrton Zanesco,
Claudia Pires, Miguel Claudio Bernardes,
Edgard Lazaro de Souza Júnior, Fabio
Donizete Turessi, Frederico Nigro, José Eduardo
Lopes, Marcelo Isidoro, Marcelo Lopes Costella,
Marcelo Sabbag Abla, Marco Antonio Montoro
Cyrne, Mauricio Rebello Moreira Querido
(Secretário), Paulo Afonso Bastos de
Aguiar, Rogério Cunha Duarte, Samy Tunchel,
Sergio Eduardo Tricta Quaresma (Presidente),
Valderes Aparecida Mereu Moreno, William
De Simone.
   

Odontogeriatria
Eduardo Hebling (Secretário), Maria
Cecilia Ciaccio Vendola (Presidente),
Maria Luiza Moreira Arantes Frigerio,
Marli Amanda Davanco Leite.
   

Odontologia do Trabalho
Eliete Dominguez Lopez Camanho
(Secretária),Gisele dos Reis Della
Togna, Lucimara Spinelli Pinheiro
Perassa, Luis Fransolin, Luiz Eugenio
Nigro Mazzilli, Rafael Aiello Bomfim
(Presidente), Ricardo Akira Mariya.
Ricardo Luis Nishimura.

Odontologia Legal
Carmen Aparecida Gonçalves
Blumenschein, Jackson Ciocler,
Márcia Boen Garcia Liñan (Presidente),
Mauro Moraes de Seixas, Nelson
Massanobu Sakaguti (Secretário),
Paulo Eduardo Miamoto Dias, Regina Juhas
Rodrigues, Silvia Virginia Tedeschi Oliveira.
   

Odontologia para Pacientes
com Necessidades Especiais
Adriana Gledys Zink (Secretária), Aida Sabbagh
Haddad, Elcio Magdalena Giovani (Presidente),
Maria Virginia Xavier de Serpa Pinto, Monica
Talarico Duailibi, Renata de Almeida
Antonaccio, Sandra Marta Amaral de Castilho
Crivello, Silvio Eduardo Duailibi, Stella Maris
Badino Abani Krahembuhl.
   

Odontopediatria
Andrea Mantesso, Claudia Cinelli Garrubbo
(Secretária), Felipe Vasconcelos Silveira,
Ivy Haralambos Bassoukou, José Carlos
Pettorossi Imparato, Karla M. P. e Carvalho
Rezende, Maria Cristina Mastrantonio
Favero, Maria Salete Nahás Pires Correa,
Miriam Petrella Re, Patricia Valeria Cunha
Georgevich, Silvana Viana Monteiro Frascino,
Simone Laucis Pinto Ramasauskas, Sonia
Pineda Vicente (Presidente).
   

Ortodontia
Alessandra Monteiro Casanova Cazassa,
Alfredo Marotti Cezar dos Santos, Claudete
de Felice, Dirce Setsuko Okumura, Elvio Antonio
Gonçalves, Fernanda Oliveira e Silva, Fulvia
Capecce Urbani Ribas, Luciana Aparecida
de Sousa Iwamoto, Luciana Romani, Luciano
da Silva Carvalho (Presidente), Marcelo Hiroshi
Kikuti, Mauricio Martinelli, Michelle Cano
Rodrigues, Remo José Cardoso Ribeiro,
Waldemar Pereira Júnior (Secretário).
   

Ortopedia Funcional dos Maxilares
Cidney Hiroaki Cato, Elaine Marcilio
Santos, Fabio De Barros Toledo Júnior Presidente, Iara Kotlhar Schimchak, Lanie
Bueno De Camargo, Maria Aldeide da
Costa Borges (Secretária), Maria Fernanda
Mauro, Maria Regina Fernandez, Olga Cy
Peixoto Boeira, Olga Kasuga Morya, Sergio
Giamas Iafigliola, Sonia Regina Macedo.
Gonçalves, Soraya Freire Giacobbe, Tania
Oliveira de Carvalho Castro, Vera Claudia
Gomes Romain, Vera Lucia Missae Tamashiro.

Patologia Bucal
Alan Roger dos Santos Silva, Decio Dos Santos
Pinto Junior (Secretário), Fabio Daumas Nunes,
Fabio Luiz Coracin, Paulo Henrique Braz da Silva,
Silvia Vanessa Lourenço (Presidente)

Periodontia
Benedicto Sergio Bassit (Presidente),
Carmen Lucia Alves Godoy (Secretária),
Elaine Cristina Escobar, Ivan Munhoz Pasin,
Raquel Correia de Bortholi Santos, Roney
Veludo Araujo, Vania Maria Buoro.
   

Prótese Bucomaxilofacial
Agda Maria de Moura, Beatriz Silva Câmara
Mattos, Cleusa Aparecida Campanini Geraldini,
Cynthia Maria Freire da Silva, Dorival Pedroso
da Silva, Giorgia Borges de Carvalho, Jairo Lessa
Crepaldi, Marcia Andre, Margareth Torrecillas
Lopez, Neide Pena Coto (Secretária), Reinaldo
Brito e Dias (Presidente), Ricardo Cesar dos Reis.
   

Prótese Dentária
Adriano Heleno Basso, Carlos Alberto Martini
Bobbio (Presidente), Fernando Takashi Sima,
Lurdineia Marcacci (Secretária), Pedro Paulo
Feltrin, Reinaldo Cesar Yoshino de Lima,
Ricardo Tatsuo Inoue, Roberto Hideaki Kiyono.
   

Radiologia
Angela Adriana Gabelini Durães, Fatima
Maria De Angelis (Presidente), Silvana
Maria Felicori, Thais Hamui da Cunha Prata
Luz (Secretária).
   

Saúde Coletiva e da Família
Clotilde Barreiros Targas Sirugi, Luiz Felipe
Scabar, Maria Cristina Buschinelli Góes
de Carvalho Carneiro, Monica Ceron Sessa
(Secretária), Monira Samaan Kallas, Patricia
Elaine Gonçalves,  Sergio Luiz Rosiello
(Presidente).

Comissões
Concurso Saúde Bucal

Adriana C. Mazzoni, Eunice Cristina Gardieri,
João Carlos Coelho de Faria, Maria Marta de
Betania Barbosa, Silvana Cherin Ziravello.

Convênios e Saúde Suplementar
Amanda Lopes Teixeira, Andrea Tiziani
Moura, Caio Marcio Filippos, Léa Alves,
Marcelo Augusto Jotto Malaquias,
Raquel C. de Bortholi Santos, Renato
Rossi Júnior, Roberto P. Santos.

Eventos / Campanhas
Edmélia Barbaresco, Haroldo Arid Soares,
Ielsy Becci Silverio, Simone Soares Petrone.

Infecções Relacionadas
com a Assistência Odontológica
e Biossegurança:

Cristina G. Zardetto, Denise Caluta
Abranches, Francisco Loducca, Geraldo
Prestes de Camargo, Gilceu Pace, Jayro
Guimarães Júnior, José Benedito Dias
Lemos, Keller de Martini, Leticia Mello
Bezinelli, Marcelo Marcucci, Maria Elvira
Pizzigatti Corrêa, Maria Paula S. de M.
Peres, Sofia Takeda Uemura.

Políticas Públicas

Andrea L. Witzel, Angela M. Aly Ceccílio,
Jayro Guimarães Junior, José Geraldo L.
Conrado, Lusiane Borges, Wilson Naressi,
Yara Yassuda.

Jovens Cirurgiões-Dentistas

Relações Institucionais

João Paulo Capp, Paulo Cesar A. dos Santos,
Ricardo Fidos Horliana, Stephanie A. Feres
Teixeira, Vanessa S. Graciano, Vinicius Pioli
Zanetin, Zilson Magalhães Malheiros.

Adriano A. Forghieri, Artur Cerri, Emil Adib
Razuk, Eunice Cristina Gardieri, Josimar P.
Dias, Marcelo Januzzi Santos, Mauro Perrotti
Callo, Miguel Simão Haddad Filho, Priscilla
Aparecida Pereira, Silvio Jorge Cecchetto.

Mulheres
Adriana Maria Jorge Dal’acqua da Silva,
Ana Paula Tanko de Vasconcelos,
Claudia Batista de Oliveira Fonseca,  
Eliete Dominguez Lopes Camanho,
Greice de Brito Souza Esteves, Maria
Angela Marmo Favaro, Natalia Flauzino
Lombardo, Rosemeire Ruiz Fernandes
de Castro,  Sonia Helena Wurthmann
Jacintho, Yslei Teresa Becci Silverio.

Odontologia do Esporte
Alexandre Fonseca Barberini, Eloy Caratti
Alves, Hilton Sadayuki Tiba, José Carlos
Teixeira Winther, Luis Daniel Rodolfo
Yavich da Costa Mattos, Neide Pena Coto,
Reinaldo Brito e Dias.

Terapia Floral
Itamar Francisco Teixeira,  Mabel Christina
Conde (Secretária), Marcina Tiemi Masuda,
Maria Clarice Tiba Murata, Nanci Spinelli
(Presidente).

Odontologia Hospitalar

Celso Zilbovicius, Doralice Severo da Cruz
Teixeira, Edilene da Silva Araujo, Fabio
Bellucci Leite, Julie Silvia Martins, Patricia
Nieri Martins, Paulo Capel Narvai, Paulo
Frazão São Pedro, Rosana de Vito Izzo,
Thiago Nogueira Martins Ferreira.

Técnicos em Prótese Dentária
Almir Marra, Gizeli Gonçalves Acorci (Secretária),
Ivan Santana Júnior, Joel Carlos Fonseca Pfeifer,
Joel Soares (Presidente), Munenobu Oshiro,
Pierre Lavoura Favoretto, Rinaldo Batista
de Medeiros, Sarita Coraçari, Seiei Quiyan.

Antonio de Souza Rocha, Marcus Paulo
de Lima, Plinio Augusto Thomaz, Ricardo
Boarini Lenzi, Robson Bizarro, Rodrigo
Bontempi, Sandro Marcelo Ribeiro Garcia,
Thales Wilson Cardoso.

Odontologia Empresarial
Carla Renata Sarni Souza, Halles Carolina
Andrade Silva e Castro, Leandro Lukacsak,
Luiz Roberto da Cunha Capella, Marcos

Terceira Idade
Airton Gotardo, Edmilson Ramos, Gilberto
Machado Coimbra, Glaucia Kazumi Kobo
Tamake, Ideval Serrano, Ina Maria Antunes
da Rocha Moraes, Marcio R. Mascarenhas,
Pericles Correa de Freitas, Takashi Yagui,
Jirson Pio Pinto.

Terceiro Setor
Caio Perrella de Rezende, Marcos Jordão
Napoli, Maria Lucia Portes, Mauricio Rebello
Moreira Querido, Renato Sergio Quintela,
Ricardo Elias Jugdar,  Roberta Suely
Siqueira da Silva, Roberto Chaib Stegun.

Valorização da Odontologia
Adriana Maria Jorge Dal’acqua da Silva,
Amanda Lopes Teixeira, Carla Silva Galati,
Diogo A. Vilela, Juliana Mitiko Kikuda,
Marcelo Augusto Jotto Malaquias, Paulo
César Antunes dos Santos.
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a SAÚDE NÃO
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PRA FORA

Com cidadania e justiça, os Conselhos Federal e Regionais
trabalham pela saúde bucal e proporcionam motivos
para o Brasil sorrir.
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