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Estou entrando em contato para agradecer a revista Odontologia abril 2014. Amei os assuntos. Inclusive orientou a fa-
mília, principalmente sobre fumante. Sou auxiliar de saúde bucal, trabalho em unidade de saúde. Muitíssimo obrigada 
e ficarei ainda mais feliz em receber sempre a revista. Abraço todos vocês.

Regina Maria Laskos - Curitiba/ PR

// EDITORIAL

um compromisso do Con-
selho Federal de Odonto-
logia zelar pela saúde bu-

cal do brasileiro e valorizar a ética 
da profissão no país, aproximando 
profissionais e pacientes. Com o 
olhar no cidadão, apresentamos, 
nesta edição, uma pesquisa nacio-
nal, encomendada pelo CFO ao Data-
folha, sobre conhecimentos, hábitos 
e atitudes da população para mape-
ar o setor e conduzir projetos para 
políticas públicas específicas na de-
fesa do cidadão e dos profissionais. 
Os dados levantados embasam um 
relatório de pleitos e recomenda-
ções da classe odontológica que 
será entregue aos principais can-
didatos à Presidência da República, 
para o mandato de 2015 a 2018, em 
eventos agendados para os meses 
de julho e agosto.   

Muito preocupa aos Conselhos 
como as ações de saúde bucal che-
gam ao cidadão, se eles usam seus 
direitos públicos ou se acham que 
são apenas benesses. Por isso, nosso 
bem maior foi pesquisar, de maneira 

séria, com uma instituição da maior 
credibilidade em pesquisas.

Com nota 9 em desempenho no 
trabalho, o cirurgião-dentista foi 
reconhecido pelo brasileiro como 
um bom profissional, que procura 
diminuir as dores dentárias do ci-
dadão, mas que precisa de melho-
res condições para trabalhar e uma 
maior divulgação das políticas pú-
blicas existentes. E essa foi a nossa 
maior satisfação. Somos uma nação 
com um dos maiores índices de ci-
rurgião-dentista no mundo, por 
isso digo: profissionais nós temos o 
que precisamos é chegar ao cidadão 
brasileiro. Assim como a população 
precisa desses profissionais, eles 
também precisam de melhores con-
dições para trabalhar bem.

A pesquisa, realizada entre pesso-
as que fazem parte da População 
Economicamente Ativa (PEA) com 
idade a partir de 16 anos de idade 
(16+), nos trouxe informações im-
portantes: o brasileiro sabe da im-
portância de ir ao cirurgião-den-
tista, no entanto a falta do hábito 
dessa visita é mais alta entre os que 
têm renda familiar mensal de até 
dois salários mínimos. Isso com-
prova que é alta a necessidade de 
programas públicos que atendam 
à população de renda mais baixa e 
que eles sejam estendidos a todos, 
para que tenham conhecimento de 
que podem fazer uso das políticas 
públicas existentes.

A maioria dos brasileiros, mostra a 
pesquisa, acha difícil conseguir aten-

CFO revela dados 
sobre a saúde bucal

É

Este espaço é dedicado 
ao leitor. Mande sua 
mensagem para o e-mail 
revista@cfo.org.br 
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dimento público em situações de 
emergência. Outro alerta observa-
do é que 2/3 dos brasileiros adultos 
não sabem que a legislação do país 
garante o atendimento a urgências 
odontológicas, à prevenção, à assis-
tência e à reabilitação da saúde bucal, 
e, entre os que sabem acham que 
esses direitos em relação à saúde 
bucal não são efetivamente aten-
didos. Quanto ao Programa Brasil 
Sorridente, a maioria dos brasilei-
ros não conhece o programa fe-
deral e os que conhecem (44%), 
apenas 7% estão bem informados.  
O programa trouxe grande avanço 
para a saúde bucal, mas ainda falta 
mais brasileiros terem acesso a ele, 
pois muitos acham que são apenas 
benefícios e não são, pois, Saúde Bu-
cal pública é obrigação dos governos 
previsto em lei.

Com os resultados da pesquisa, será 
editado um documento oficial O que 
esperamos do próximo Presidente do Bra-
sil com propostas para a sociedade 
por meio da classe odontológica. Va-
mos mobilizar instituições, governos, 
sociedade e os que se empenham na 
realização de debates e ações políti-
cas e sociais, nas esferas: social, co-
municacional, política e profissional, 
para continuarmos o caminho de fa-
zer chegar a todos os brasileiros seus 
direitos adquiridos pela cidadania.

Vamos gerar pautas no Congres-
so junto aos órgãos públicos e da 
categoria para colocar as ações do 
CFO na agenda federal e conquis-
tarmos uma odontologia mais for-
talecida. 

Presidente do Conselho Federal  
de Odontologia

Ailton Diogo 
Morilhas Rodrigues

Se você mudou de endereço faça sua atualização no site do CFO: 
http://cfo.org.br/servicos-e-consultas/alteracao-de-endereco/ 

ANUNCIE NESSA REVISTA. E-mail: revista@cfo.org.br
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// MOTIVOS PARA SORRIR

População indígena: dente 
saudável, saúde em dia!

“Ter dentes bons para mastigar
E aproveitar bem os alimentos
Ter dentes bons para ser forte” 

(Livro de Saúde Bucal – Secad/MEC)

ais de 500 anos depois dos 
primeiros contatos en-
tre índios e europeus, os 

homens brancos ainda precisam 
aprender muito sobre a cultura e 
como vivem os povos que já habita-
vam o Brasil antes da chegada dos 
portugueses. 

Segundo dados do Censo do IBGE, 
de 2010, a população indígena bra-
sileira soma mais de 800 mil, com 
305 diferentes etnias. Em sua grande 
maioria, ela enfrenta uma acelerada 
e complexa transformação social, 
necessitando buscar novas respostas 
para a sua sobrevivência física e cul-
tural, a fim de garantir às próximas 
gerações melhor qualidade de vida. 
Um dos aspectos que ainda é muito 
pouco conhecido é a saúde bucal.

Segundo a cirurgiã-dentista apo-
sentada, Maria Aparecida Guerra, 
“Cida”, a situação da saúde bucal 
desses povos é crítica e causada, 
principalmente, pelo contato com 
o branco, que permitiu a mudan-
ça dos hábitos alimentares e de 
higiene. “Com o contato vieram 
o açúcar, a bolacha e o arroz, mas 
não vieram a escova e a pasta com 
flúor”, diz a especialista.

Cida trabalhou com os povos Sa-
tere-Mawe e os Ticuna, ambos da 

região Amazônica, e conta que, 
de acordo com relatos, esses po-
vos sempre tiveram uma forma 
especial (ou peculiar) de cuidar 
dos dentes e da saúde em geral.  
Os Ticunas cuidavam da higiene, 
desde antes do nascimento dos 
dentes. Eles passavam jenipapo na 
gengiva da criança para que nasces-
sem fortes. Na fase adulta, depois 
de mastigar a carne, eles lavavam a 
boca com água e mastigavam wot-
cha, uma planta da mata. Também 
usavam fio de tucum para limpar os 
dentes e escovavam com um talo de 
capim, igual a um pincel, conta a ci-
rurgiã-dentista.

Troca de saberes - No período em 
que se dedicou ao trabalho indíge-
na, Cida participou de oficinas com 
professores indígenas sobre a saúde 
na escola. “Esses professores eram 
muito importantes porque resga-
tavam a história dos mitos ligados 
ao dente, aos hábitos de higiene 
e alimentação e transmitiam aos 
alunos”, conta a especialista. A par-
tir dessas oficinas, foi elaborado o 
Livro de Saúde Bucal, com ilustrações 
feitas pelos índios e com a parti-
cipação dos professores ticunas e 
contadores de histórias das aldeias.

Ela conta que, desde 1999, o gover-
no promove ações educativas com 

os povos indígenas e adotou polí-
ticas públicas para a saúde bucal. 
A partir daí, disponibiliza escovas 
e pastas de dente para a população. 
“Se a população indígena mudou 
o hábito alimentar de tempos an-
tigos, teve que adotar hábitos de 
higiene bucal coerentes com a ali-
mentação” finaliza.

Brasil Sorridente Indígena –  
o governo federal lançou, em 
2011, o Brasil Sorridente Indíge-
na, uma política do Ministério 
da Saúde (MS), coordenado pela 
Secretaria Especial de Saúde In-
dígena (Sesai) e pela Secretaria 
de Atenção à Saúde (SAS), que 
pretende zerar as necessida-
des odontológicas nas aldeias.  
É a extensão do Programa Bra-
sil Sorridente, lançado pelo MS, 
em 2004, adaptado e aplicado às 
especificidades e complexidades 
da saúde indígena. O objetivo é 
ampliar o acesso ao atendimento 
odontológico nas aldeias, estrutu-
rando e qualificando os serviços de 
saúde bucal nos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEI). 

Essa é a primeira política nacional 
elaborada especificamente para 
tratar da saúde bucal desses povos. 
Afinal, saúde bucal é para todos os 
brasileiros! 

M
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ada lugar tem seus hábi-
tos, costumes e comporta-
mentos, mas também, tem 

uma população ativa, trabalha-
dora e com necessidades, anseios 
e problemas. O CFO quer conhe-
cer as prioridades odontológicas 
das cidades de todos os rincões 
do Brasil, pois precisam de polí-
ticas públicas para atender bem 
à população na área. Para isso,  
o Conselho está desenvolvendo o 
Projeto de Interiorização – indo até 
o cidadão, trabalhando pelo bem-
-estar da saúde bucal de todos os 
brasileiros, com o objetivo de pro-
mover a inclusão social de que to-
dos precisam.

Por muito tempo a odontologia foi 
tratada somente como estética, 
dentição perfeita e um sorriso boni-
to, e não como cuidados para uma 
boa saúde bucal. Há pouco tempo,  
ainda era incluída nos insumos de 
cosméticos e a figura do cirurgião-
-dentista era dissociada dos servi-
ços de saúde como um todo.

Hoje, o objetivo do Conselho em 
divulgar o bom trabalho da classe 
odontológica deixa a todos mais 
satisfeitos, porque sabemos que o 
cidadão reconhece a real necessida-
de de ir ao cirurgião-dentista para 
melhor qualidade de saúde da boca. 

Esse profissional tem o reconheci-
mento da população na pesquisa 
do CFO encomendada ao Instituto 
Datafolha. Há 50 anos, os Conselhos 
trabalham para que os profissionais 
de Odontologia ocupem o lugar que 
merece dentro da saúde pública.

Para isso, o Conselho Federal vem 
desenvolvendo, junto aos CROs, o 
Projeto de Interiorização com plená-
rias realizadas por todas as regiões 
do país para que sejam conhecidas, 
em cada estado, suas peculiaridades 
e necessidades. Com essas informa-
ções, CFO/CRO vão atuar junto ao 
poder público, como governos e pre-
feituras, para trabalhar em ações em 
prol do cidadão brasileiro.

Em reuniões já realizadas em Pal-
mas (TO); Rondônia (RR); Macapá 
(AP) e Campina Grande (PB), o Con-
selho contou com uma boa recepti-
vidade das autoridades políticas em 
reivindicações como melhores con-
dições ao trabalhador de saúde bu-
cal e melhor atendimento de toda a 
classe para a população. Na agenda 
estão João Pessoa (PB) - em julho; 
Florianóplis (SC) - em agosto e São 
Paulo (SP) - em outubro.

Como exemplo desse trabalho, no 
estado do Amapá, os presidentes 
do CFO, Aílton Morilhas,  e do CRO, 

Moizés dos Santos, conversaram 
com o governador, Camilo Capibe-
ribe, sobre a criação da coordena-
ção de Saúde Bucal com a equipara-
ção dessas equipes de saúde com as 
do Programa de Saúde da Família.  
“A saúde bucal é de extrema impor-
tância e deve ser levada também para 
as pessoas de baixa renda”, declarou 
Morilhas. O governador, muito re-
ceptivo nesse contato importante 
para toda a classe odontológica, 
declarou que está sendo elaborado 
o Plano Estadual de Saúde Bucal, 
com uma Coordenadoria Estadual 
de Educação, que vai auxiliar os 
municípios a desenvolverem esse 
tipo de serviço. “O serviço público 
tem que funcionar com a gestão do 
Estado, seja auxiliando os municípios 
ou executando diretamente as ações”, 
resumiu Capiberibe.

Esse trabalho comprova que os 
municípios brasileiros podem ter 
melhorias na área de saúde bucal 
para a população. Para isso, é fun-
damental que os CROs visitem o 
interior de seus estados, captando 
a melhor forma de atender bem aos 
seus cidadãos.

Essa ação comprova que o CFO tra-
balha para dar ao cidadão motivos 
para ele sorrir, com qualidade na 
saúde bucal. 

 // NOVAS TECNOLOGIAS 

tecnologia mudou o mundo. O tempo agora é 
real e online. Na odontologia, surgem novas for-
mas de tratamento dentário e as tecnologias 

a serviço do cidadão são aplicadas em procedimentos 
cada vez mais avançados. Afinal, é preciso inovar para 
que o cidadão possa usufruir dessa tecnologia na melho-
ria da saúde bucal. 

O caso aplica-se bem ao sofrimento nos tratamentos de 
canal, que pode estar perto do fim. Cientistas da Univer-
sidade de Harvard descobriram uma maneira de tratar 
cáries com um feixe de laser, em apenas cinco minutos.   

Dados publicados no O Globo afirmam que a nova técnica 
pode evitar a necessidade de obturação, podendo, even-
tualmente, substituir o tratamento doloroso de canal.  Os 
pesquisadores descobriram que a explosão intensa de luz 
do laser ativa uma reação química na boca, e isto “acorda” 
as células-tronco do dente, que formam então uma nova 
dentina (tecido especializado que forma o dente).  

O método foi testado em ratos de laboratório, que ti-
veram um pequeno defeito criado na estrutura inter-
na de seus dentes. Com a exposição ao laser, em três 
meses, o núcleo das presas danificadas mostrava si-
nais de regeneração.

O estudo foi publicado na edição de maio da revista es-
pecializada Science Translational Medicine e está causando 
uma revolução no meio científico. O pesquisador Pra-
veen Arany, pesquisador da Universidade de Harvard e 
principal autor do estudo, disse que espera testar a técni-
ca em humanos, em breve. Se os testes forem bem-sucedi-
dos, as dentaduras estarão com os dias contados, segundo 
ele, mas as obturações ainda podem ser necessárias para 
alguns tipos de cárie. 

O melhor mesmo é cuidar de seus dentes com hábitos e 
comportamentos saudáveis como uma boa alimentação 
e a escovação diária bem feita, além da visita regular ao 
cirurgião-dentista. 

A tecnologia a serviço  
da Odontologia

A

C

Localizador de Dentistas – A Colgate em parceria com o CFO lançou, pelos 
50 anos de criação dos Conselhos Federal e Regionais, o Localizador de Dentis-
tas, um aplicativo para Iphone e Ipad com tecnologia de geolocalização - que 
encontra o cirurgião-dentista mais próximo do paciente, por nome, estado e 
cidade, com telefone e endereço. Isso dará ao profissional a chance de aten-
der aos pacientes com agilidade, proporcionando mais facilidade e qualidade  
no atendimento.

Cirurgiões-dentistas cadastrem-se já, é fácil! Para fazer parte da lista de 
profissionais disponíveis para consulta pelos clientes, você deverá cadastrar,  
o quanto antes e sem custos, a clínica ou consultório onde você atende, no 
próprio aplicativo, que é autoexplicativo e está disponível no endereço eletrô-
nico: www.colgateprofissional.com.br/cfolocalizadordedentistas

// CONSELHO EM PAUTA

Interiorizar 
para educar 

na saúde 
bucal

LOCALIZADOR DE DENTISTAS:  
O APLICATIVO COLGATE/CFO QUE  

FACILITA A SUA VIDA!
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ireito a serviços públicos 
de qualidade na saúde bu-
cal; acesso ao cirurgião-

-dentista; odontologia de emer-
gência; conhecimento das políticas 
públicas; e avaliação do atendi-
mento ao cidadão. Afinal, como 
anda a saúde bucal do brasileiro? 
Estes são alguns motivos pelos 
quais o CFO encomendou ao Data-
folha uma pesquisa sobre compor-
tamento, conhecimento e hábitos, 
que avaliou questões estratégicas a 
respeito do tema. O Conselho quis 
ouvir a população sobre os pontos 
positivos e negativos dos serviços 
odontológicos públicos e privados 
oferecidos e saber como eles che-
gam às pessoas.

Para o CFO, é importante buscar, jun-
to aos CROs, o aprimoramento dos 
serviços, além da sua atuação na re-
gulação do ofício odontológico.

Metodologia da Pesquisa - o Datafo-
lha montou uma amostra de 2.085 en-
trevistados, a partir dos 16 anos de 
idade, de todos os níveis econômi-
cos e de todas as regiões do país, re-
produzindo a população brasileira 
adulta de 148,9 milhões de pessoas 
em termos de distribuição territo-
rial, renda, grau de instrução, sexo e 
idade. Foram realizadas entrevistas 
em 133 municípios de grande, mé-
dio e pequeno porte, em cidades da 
região metropolitana e do interior.  
A margem de erro da pesquisa é de 
2,0 pontos percentuais.

Principais Resultados - Para grande 
satisfação do CFO, a pesquisa revelou 
que os brasileiros dão nota 9 para o 
atendimento recebido do cirurgião-
-dentista. Na esfera pública, a nota é 
8,5 e, na particular, sobe para 9,2. São 
notas que demonstram a capacidade 
e a qualidade dos nossos profissionais.

Para 59% dos brasileiros, o estado 
de saúde bucal é ótimo ou bom. Este 
número é puxado pelos mais jovens, 
mais escolarizados e das classes so-
ciais mais altas - 10% dos brasileiros 
consideram a sua saúde bucal ruim 
ou péssima. Dos entrevistados que 
não estavam em tratamento, 68% 
afirmam que vão ao cirurgião-den-
tista pelo menos uma vez por ano, 
11% declaram que não costumam 
ir ao cirurgião-dentista. Nesse seg-
mento, destacam-se os mais velhos, 
com ensino fundamental, menor 
renda, moradores do Nordeste e de 
cidades do interior.

Apenas 2% dos entrevistados nunca 
foram ao cirurgião-dentista: o nú-
mero é baixo porque a população 
entrevistada é composta por pessoas 
com idade acima de 16 anos. Quanto 
ao acesso ao serviço odontológico, 
81% informam que sua cidade tem 

// COMPARTILHE

O profissional da odontologia é bem avaliado pelos brasileiros, 
mas, o cidadão ainda desconhece os seus direitos de atendimento 
público universalizado

D

atendimento odontológico públi-
co, 95% é privado e 35% gratuito.  
No atendimento público em situa-
ções de emergência, a pesquisa mos-
tra que há muito a evoluir e que exis-
te, sem dúvida, uma necessidade de 
ampliar a oferta de serviços odonto-
lógicos: 66% declaram não conseguir 
atendimento público de urgência.  

Pela pesquisa, podemos cogitar que, 
em 2013 e durante os cinco primei-
ros meses de 2014, 111 milhões de 
pessoas foram ao cirurgião-dentista. 
Destes, 70% utilizaram serviço parti-
cular e apenas 28%, o público. Esse é 
outro dado que indica necessidade 
de ampliar as políticas públicas para 
melhorar a saúde bucal do país.

Os procedimentos mais procura-
dos no atendimento público: 33% 
para extração, 30% limpeza, 27% 
obturação ou restauração. No pri-
vado, foram 40% para limpeza, 25% 
obturação ou restauração, 17% ex-
tração. A pesquisa mostra, clara-
mente, que a dificuldade de acesso 
a um tratamento continuado prati-
camente dobra o número de extra-
ções no atendimento público. Tan-
to que apenas 4% dos entrevistados 
citam tratamento de canal, contra 
12% no serviço particular.

Praticamente, um a cada quatro bra-
sileiros iniciam um tratamento, mas 
não concluem.  Aqui surge um dado 
relevante: nos serviços públicos, 
apenas 6% fazem essa alegação e o 
maior problema é de agendamen-
to de consultas (23%). Nos serviços 
particulares, agendar consultas não 
é impedimento, com apenas 2%, 
mas 23% não concluem por falta de 
condições financeiras. Portanto, no 
particular, o problema para o trata-

mento inacabado é o seu custo. No 
público, é a falta de profissionais 
para um atendimento continuado.
Mesmo com essas dificuldades, a 
pesquisa indica que 31 milhões de 
brasileiros estão fazendo algum 
tipo de tratamento odontológico.

Ao lado da boa avaliação do pro-
fissional da Odontologia, a pesqui-
sa mostrou que os bons hábitos de 
saúde bucal estão sendo dissemi-
nados no país. Em média (49%), os 
brasileiros escovam os dentes três 
vezes por dia: 78% ao levantar, antes 
do café da manhã, 76% após o almo-
ço e 61% antes de dormir. Quanto ao 
uso de fio dental, 57% informam que 
usam - 30% mais de uma vez por dia 
e 17% uma vez ao dia. Entrevistados 
com filhos até 18 anos: 72% já foram 
ao cirurgião-dentista, sendo que 48% 
vão uma vez a cada seis meses, indi-
cando que a prevenção está cada vez 
mais divulgada.   

A pesquisa também avaliou o pro-
grama Brasil Sorridente, que é co-
nhecido por apenas 32% dos brasi-
leiros. Isto indica claro problema de 
divulgação, já que 55% dos entrevis-
tados não sabem se existe este ser-
viço na sua cidade e 33% afirmam 
que não existe. Apenas 7% dos bra-

sileiros declaram conhecer e estar 
bem informados sobre esse impor-
tante programa do governo federal. 
Assim, não surpreende que apenas 
15% já utilizaram esses serviços. Em 
termos de qualidade, o programa é 
avaliado como bom e ótimo por 81% 
dos que já o utilizaram.

Atualmente, 2/3 dos brasileiros adul-
tos (68%) não sabem que a legislação 
brasileira garante o atendimento a 
urgências odontológicas, à preven-
ção, à assistência e à reabilitação da 
saúde bucal.  Quanto maior é a renda 
mensal familiar, o grau de instrução 
e o porte do município do entre-
vistado, pior é a percepção da efe-
tividade dos direitos à saúde bucal.  
É preciso mudar essa realidade. Mui-
to já foi feito até agora, mas ainda há 
brasileiros desprotegidos.

Às vésperas de mais uma eleição pre-
sidencial, o CFO cumpre a sua missão 
institucional, levando aos candidatos 
as principais propostas de Odonto-
logia, agora munido de dados con-
cretos revelados por essa pesquisa 
inédita que, com certeza, irá sensi-
bilizar as autoridades para os pro-
blemas de acesso a um serviço pú-
blico com a qualidade e a quantidade 
que os brasileiros merecem.  

No conjunto da pesquisa, é possível perceber que 
a população mais carente precisa de cuidados 
maiores. O Conselho está atuando, junto aos órgãos 
federais, em prol dessa classe menos favorecida, 
para que tenha maior inserção no Programa Brasil 
Sorridente ainda pouco utilizado pela população 
que mais precisa e também, para fazer valer o 
direito constitucional de atendimento odontológico 
universalizado público e gratuito.  
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// CIDADANIA

Há risco de alergia 
em procedimentos 

odontológicos?

lergia a medicamentos são resultados de hiper-
sensibilidade do organismo que chamamos de 
reações imunológicas, diz o professor de Farma-

cologia da pós-graduação da Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional da ABO-RN, o cirurgião-dentista Gláucio de 
Morais e Silva. Em odontologia, segundo ele, essas reações 
são pouco comuns, podendo ser desencadeadas pelo uso 
de diversos materiais utilizados na prática clínica, como 
os evidenciadores de placa, os branqueadores dentais, a 
aplicação tópica de flúor, o látex das luvas e os elásticos 
ortodônticos, o creme dental, as resinas acrílicas e as com-
postas, ligas metálicas presentes nos acessórios e fios nos 
tratamentos ortodônticos e, principalmente, as decorren-
tes da prescrição medicamentosa de analgésicos, anti-in-
flamatórios, antimicrobianos, anticoagulantes, anestésicos 
locais entre outros.

As alergias são imprevisíveis e podem se manifestar de-
pendendo do intervalo de tempo entre a última admi-
nistração do medicamento e início das reações alergê-
nicas, sendo descrita como imediata (ocorrem dentro de  
1 hora) ou não imediata (após 1 hora). As reações podem 
variar de uma erupção cutânea (manchas ou feridas na 
pele) com prurido, vermelhidão e inchaço facial grave 
e inchaço das vias respiratórias, febre, broncoespasmo 
(falta de ar e até anafilaxia - uma reação com risco de 
morte) que necessitam de tratamento imediato.

Embora raras, as reações graves também podem ocor-
rer, e se o paciente, após tomar um medicamento, per-
ceber a ocorrência de sinais e sintomas como inchaço 
ou aperto das vias respiratórias ou na garganta (edema 
de glote), pulso rápido, tontura, vertigens, hipotensão 
(pressão muito baixa), perda de consciência, então o 
paciente deve ser conduzido ao atendimento de emer-
gência, pois esses sinais podem indicar a anafilaxia (que 
poderá vir a ser o choque anafilático) e apresentar risco 
de morte que exige tratamento imediato.

Segundo Dr. Gláucio não se pode confundir a reação alérgica 
com intoxicação sistêmica pelo flúor, que é um efeito cola-
teral e apresenta-se como fluorose (manchas escuras nos 

dentes) decorrentes da ingestão crônica que pode causar 
desde sintomas mais leves que incluem mal estar gástrico e 
vômitos, e, dependendo da dose, a intoxicação pode levar à 
morte. O uso de fluoreto tem sido considerado a principal 
explicação para a diminuição de cárie dental em todo o mun-
do, e ao ser usado racionalmente em odontologia, é conside-
rado seguro. O tratamento com flúor deve ser prescrito e, 
sob orientação do dentista, evita-se, assim, a automedicação.

Muitas pessoas acham que “reação alérgica” pode ser de 
cunho emocional, até mesmo pelo medo de estar na ca-
deira do dentista em tratamento. De acordo com o pro-
fessor, devido à similaridade nos sinais e sintomas, as rea-
ções de hipersensibilidade (alérgicas) às vezes podem ser 
confundidas nas diferentes situações. Essas respostas psi-
cogênicas são muitas vezes diagnosticadas erroneamente 
como reações alérgicas.

“Em caso de ocorrência, após a administração do me-
dicamento, os sintomas são urticária (coceira), edema 
(inchaço dos lábios, língua ou rosto), erupções cutânea, 
entre outros. Nesses casos, o paciente deve entrar em 
contato com o cirurgião-dentista para suspender ime-
diatamente a medicação, ou procurar um serviço de 
pronto atendimento” diz Dr. Gláucio. 

A

Atenção - com relação específica aos anestésicos lo-
cais utilizados em extração dentária, embora seja 
extremamente rara (menos de 20 casos em 50 anos), 
podem ocorrer reações alérgicas. Geralmente é devido 
à presença de outras substâncias que compõem a fór-
mula da solução anestésica. O cirurgião-dentista deve 
estar preparado para as situações de emergência no 
consultório. Apesar de as reações alérgicas não serem 
consideradas muito frequentes, deve-se ficar atento ao 
aparecimento dos sintomas que indiquem a ocorrência 
e informar ao cirurgião-dentista, a fim de possibilitar a 
interrupção do medicamento ou substituição dele.
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eus dentes doem quando você toma sorvete, 
picolé ou água gelada, ou com alimentos e bebi-
das muito quentes? Se já sentiu alguma vez essa 

sensação dolorosa, você provavelmente sofre de hiper-
sensibilidade dentária ou dentes sensíveis.  

Segundo os cirurgiões-dentistas, a sensibilidade dentária 
é causada pelo desgaste da superfície do dente ou do teci-
do gengival e é um problema mais facilmente encontrado 
em adultos. Não é uma doença, mas se desenvolve ao lon-
go do tempo devido a fatores comuns, como a retração 
das gengivas, a escovação inadequada e o atrito dos den-
tes. Ela pode se apresentar de maneira contínua ou oca-
sional, dependendo dos hábitos e cuidados do paciente.

A causa mais comum da sensibilidade dentária nos adul-
tos é a exposição de raízes dentárias devido ao deslo-
camento da gengiva em sentido contrário ao dente 
(recessão da gengiva). As raízes não estão cobertas por 
esmalte e, por isso, centenas de buraquinhos microscó-
picos, chamados canalículos dentinários (ligam a super-
fície do tecido especializado que forma o dente à polpa 
dentária) estão expostos.

Em geral, a sensibilidade dos dentes pode ser tratada e 
curada. Para quem sofre com isso, alimentos muito ge-
lados ou quentes não são recomendados, pois irritam os 
prolongamentos nervosos da dentina (tecido especiali-
zado que forma o dente).

Para tratar, fale com o seu cirurgião-dentista sobre o 
diagnóstico correto; ele indicará os produtos mais ade-
quados para o seu problema; e poderá orientá-lo sobre 
a forma correta de escovação e eliminação da causa da 
exposição da dentina. 

S

 // VOCÊ SABIA?

Dentista e escova:  
uma dupla que funciona

Recomendações: utilizar pastas de dente apropriadas 
para tratar da sensibilidade; usar escovas de dente 
com as cerdas macias; ter uma boa higiene bucal: usar 
fio dental regularmente e escovar os dentes ao menos 
duas vezes ao dia, por no mínimo dois minutos; segu-
rar a escova de dentes em um ângulo de 45 graus, e 
escovar delicadamente em movimentos circulares e 
evitar alimentos e bebidas ácidas, como refrigerantes 
e alimentos cítricos.
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Planos de Saúde - foi publica-
da, sem vetos no Diário Oficial 
da União, em 25 de junho, a Lei  
nº 13.003/2014 que torna obriga-
tória a existência de contratos es-
critos entre as operadoras de pla-
nos de saúde e os seus prestadores 
de serviços. O CFO, que há muito 
tempo vem trabalhando nesse PL, 
conquista mais uma vitória junto 
à classe odontológica. “Por meio 
do trabalho das comissões junto à 
ANS, comissão de convênios e cre-
denciamento, do acompanhamen-
to do projeto de lei pela Comissão 
Parlamentar do Conselho Federal 
alcançamos mais uma vitória que 
beneficia toda a classe odontológi-
ca. É mais um resultado do esforço 
conjunto de todo o CFO”, diz o pre-
sidente Aílton Morilhas. A lei garante 
a conquista de uma das reivindica-
ções da categoria, com mudanças 
para o setor e, que vai beneficiar, 

também, profissionais de outras 
categorias, como médicos, psicólo-
gos, fisioterapeutas e nutricionis-
tas, além dos cirurgiões-dentistas, 
prestadores de serviços às operado-
ras. Além de prever a fixação de ín-
dices de reajuste e a periodicidade 
de sua aplicação para os honorários 
odontológicos, a lei também obriga 
os planos de saúde a substituírem 
o profissional descredenciado por 
outro equivalente e determina que 
o consumidor seja avisado da mu-
dança com 30 dias de antecedência.

Cirurgião-dentista nas UTIs –  
o Projeto de Lei nº 2.776/2008, que 
conta com o apoio do Ministério da 
Saúde, foi aprovado em 10/4/2013, 
por unanimidade, na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), da Câmara dos Deputados.  
O PL estabelece a obrigatoriedade do 
cirurgião-dentista nas Unidades de 

Terapia Intensiva (UTIs) no âmbito 
hospitalar da rede pública e priva-
da e agora segue para aprovação no  
Senado Federal e sanção presiden-
cial. O CFO, os CROs e as entidades 
de classe participaram ativamen-
te para a vitória do PL. A presença 
desse profissional pode salvar vi-
das, pois a falta de higiene bucal em 
ambientes como a UTI, pela impos-
sibilidade do paciente, pode agra-
var a doença que pode provocar 
infecções. A saúde bucal de quem 
está internado em hospitais é fun-
damental para a manutenção de sua 
qualidade de vida.

Segundo o presidente do CFO, Ail-
ton Morilhas, é importante que os 
parlamentares se sensibilizem e 
aprovem com urgência a propos-
ta, pois essa medida traz benefí-
cios para a população e pode sal-
var vidas. 

// CONGRESSO JÁ!

Os PLs da saúde bucal estão presentes na pauta nacional mostrando a força de trabalho do CFO  
no Congresso. Os Conselhos comemoram as vitórias alcançadas: aprovação da Semana Nacional  
de Prevenção do Câncer Bucal e a inserção do profissional de Odontologia no Simples Nacional.  

Mais uma vez, contamos com os Conselhos Regionais para continuar a caminhada!

entes lindos e saudáveis: se você começou a cui-
dar ainda cedo, continuará com eles assim na 
fase adulta. Mas, se você não era muito amigo da 

escova e do cirurgião-dentista é nessa época que come-
çam a aparecer os desgastes e problemas com a dentição.

Nas últimas décadas, a atenção à saúde do adolescente - de 
10 a 19 anos - vem se tornando uma prioridade em muitos 
países. No Brasil, especialistas do Núcleo de Estudos da Saú-
de do Adolescente (Nesa) da UERJ consideram a saúde oral 
uma das áreas de grande atenção, quando ocorre a mudan-
ça da dentição mista para a definitiva, fase que requer cui-
dados. As patologias graves nessa área prejudicam o cresci-
mento e desenvolvimento, afetando a imagem corporal, a 
estética, a mastigação e a fala, além de dificultar o acesso ao 
mercado de trabalho e diminuir a autoestima.

Para a cirurgiã-dentista do Nesa e mestre em odontolo-
gia social e preventiva, Célia Mathias, a saúde da denti-
ção na adolescência está ligada a três aspectos: biológico, 
emocional e social. Biológico: a cirurgiã-dentista diz que 
é fundamental preservar as estruturas dento-oro faciais, 
sem cárie dental, doença periodontal, maloclusão, res-
piração bucal, os traumatismos e até a Aids. Emocional: 
a importância desses cuidados está associada à imagem 
corporal, à autoestima, à autopercepção de saúde bucal, 
à sexualidade e à diminuição de hábitos viciosos. Social: 
ligada à inserção no mercado de trabalho e ao risco de 
sofrer bullyng.

Com relação à higiene oral, a principal é antes de dor-
mir, com o uso de creme dental com flúor, escova e fio 

dental, sem pressa e com cuidado. A língua também 
deve ser higienizada. Deve-se manter essa higiene mes-
mo que haja sangramento gengival, pois muitos jovens, 
ao perceberem esse sangramento, deixam de higieni-
zar, achando que vão machucar, mais ainda, a gengiva.  
O stress e a ansiedade devem ser observados. O apareci-
mento de lesão tipo mordedura na mucosa oral ou hábi-
to vicioso pode sugerir sofrimento emocional, devendo 
ser feita referência para a saúde mental.

Orientações importantes – usar cinto de segurança 
em veículos; protetores bucais nas práticas esportivas 
e uso de preservativos e proteção para mucosas, em to-
das as práticas sexuais. As fraturas dentais geralmente 
têm como causa a ocorrência de mero acidente. Ape-
sar de proibidos para menores de 18 anos de idade, no 
Brasil, é importante orientar sobre os males do fumo, 
da bebida alcoólica e das demais drogas. Estas informa-
ções devem ser passadas aos adolescentes, às suas fa-
mílias e às instituições que lidam com esta faixa etária, 
como as escolas.

Segundo pesquisas, caiu para a metade a perda dentária 
em adolescentes. Célia acredita que esse resultado posi-
tivo está relacionado a duas esferas principais, mesmo 
que de forma ainda desigual no Brasil: a odontológica 
em que houve uma maior oferta de atenção à popula-
ção infantil e, principalmente, a adolescentes, compara-
do a outras épocas; e a “extraodontológica”, com maior 
abastecimento de água fluoretada, uso de dentifrícios 
fluoretados e melhores indicadores de níveis de vida da 
população brasileira. 

Dentes definitivos: 
cuidados hoje!

D

Saúde bucal na adolescência - garantia de 
dentes saudáveis para toda a vida!
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CRO-Acre
Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas
Site: www.croac.org.br

CRO-Alagoas
João Alfredo Tenório Lins Guimarães
Site: www.croal.org.br

CRO-Amapá
Raimundo Nazareno de Souza Ávila
Site: www.croap.org.br

CRO-Amazonas
João Batista Figueiredo Franco
Site: www.croam.org.br

CRO-Bahia
Francisco Xavier Paranhos Coêlho Simões
Site: www.croba.org.br

CRO-Ceará
Maria Aragão Sales Cavalcante
Site: www.cro-ce.org.br

CRO-Distrito Federal
Samir Najjar
Site: www.cro-df.org.br

CRO-Espirito Santo
Ailton Felisberto Alves
Site: www.croes.org.br

CRO-Goiás
Jean-Jacques Rodrigues
Site: www.crogo.org.br

CRO-Maranhão
José Marcos de Matos Pinheiro
Site: www.croma.org.br

CRO-Mato Grosso
Christiane Raso Tafuri 
Site: www.cromt.org.br

CRO-Mato Grosso do Sul
Francisco Carlos Grilo
Site: www.croms.org.br

CRO-Minas Gerais
Luciano Elói Santos
Site: www.cromg.org.br

CRO-Pará
Roberto de Sousa Pires
Site: www.cropa.org.br

CRO-Paraíba
Abraão Alves de Oliveira
Site: www.cropb.org

CRO-Paraná
Roberto Eluard da Veiga Cavali
Site: www.cropr.org.br

CRO-Pernambuco
Rogério Dubosselard Zimmermann
Site: www.cro-pe.org.br

CRO-Piauí
Roberta Atta Farias
Site: www.cropi.org.br

CRO-Rio Grande do Norte
Gláucio de Morais e Silva
Site: www.crorn.org.br

CRO-Rio Grande do Sul
Flávio Borella
Site: www.crors.org.br

CRO-Rio de Janeiro
Afonso Fernandes Rocha
Site: www.cro-rj.org.br

CRO-Rondônia
Hailton Cavalcante dos Santos
Site: www.cro-ro.org.br

CRO-Roraima
Rodrigo Ivo Matoso
Site: www.crorr.org.br

CRO-Santa Catarina
Élito Araújo
Site: www.crosc.org.br

CRO-São Paulo
Claudio Yukio Miyake
Site: www.crosp.org.br

CRO-Sergipe
Anderson Lessa Siqueira
Site: www.crose.com.br

CRO-Tocantins
Juliano do Vale
Site: www.cro-to.org.br

// EXISTIMOS POR VOCÊ

Solenidade marca os  
50 anos dos Conselhos

Solenidade, em Brasília, marcou os 
50 anos de criação dos Conselhos 
Federal e regionais com a presen-
ça do ministro da Saúde, Arthur 
Chioro, senadores, deputados, pre-
sidentes dos conselhos regionais e 
de instituições do setor, homenage-
ados, autoridades e convidados. Ao 
parabenizar a classe odontológica, 
o presidente do CFO, Ailton Mori-
lhas, afirmou “ainda há muito que 
se fazer na Odontologia de nosso 
país, no entanto, não nos faltam 
coragem, vontade política e for-
ça para trilharmos esse caminho”. 
A Comenda de Honra ao Mérito 
Odontológico Nacional, criada pelo 
CFO para destacar profissionais e 
autoridades por serviços prestados 
à Odontologia Brasileira, homena-
geou os cirurgiões-dentistas Moy-

sés Moreinos, Uoston Holder da Sil-
va, Elza Mª Gurgel de Macedo, Emil 
Adib Razuk, Luiz Eduardo Cherém 
e o coordenador de Saúde Bucal do 
Ministério da Saúde, Gilberto Al-
fredo Pucca. Os ex-presidentes e o 
atual, do CFO, foram homenageados 
com a Medalha Comemorativa do 
Jubileu de Ouro da Autarquia.

Preocupado com o cidadão brasi-
leiro, o Conselho anunciou a rea-
lização de uma pesquisa nacional 
sobre os conhecimentos, hábitos 
e atitudes da população na saúde 
bucal, pelo DATAFOLHA Institu-
to de Pesquisas, a ser lançada em 
breve, voltada a todas as classes 
sociais, para conduzir projetos 
de políticas públicas específicas 
na defesa do cidadão e dos profis-

sionais. A pesquisa vai mobilizar 
instituições, governos, sociedade 
e os que se empenham na realiza-
ção de debates nas esferas: Social, 
Comunicacional, Profissional e 
Política gerando pautas no Con-
gresso, junto aos órgãos públicos e 
os da categoria, colocando as ações 
do CFO na agenda Federal. Com os 
resultados gerados, os dados vão 
embasar propostas da Odontologia 
a serem entregues aos presidenciá-
veis do país, na publicação “O que 
esperamos do próximo Presidente 
do Brasil” um documento com posi-
cionamento da classe Odontológica 
apresentando propostas empenha-
das em dar efetiva contribuição ao 
debate político com o futuro presi-
dente do país, no mandato de 2015 
a 2018. 

//CONSELHOS REGIONAIS

Representantes do Sistema CFO/CROs.
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