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Colegas,
O tempo passa e construímos nossa histó-

ria, lutando e vencendo cada degrau. Isto é 
uma constante em nossas vidas. No trabalho à 
frente do CRO-SC não é diferente. Atualmente, 
estamos envolvidos em uma campanha de valo-
rização profissional, veiculada na televisão em 
todo o Estado. Também está em curso a realiza-
ção dos Encontros Regionais e o planejamento 
da Campanha de Saúde Bucal, a ser iniciada em 
outubro. 

Na campanha de televisão, mostramos à so-
ciedade que a saúde da boca está diretamente 
relacionada ao bem estar do organismo humano 
e a várias patologias. Queremos reafirmar que 
o cirurgião-dentista é um profissional de saúde, 
que detém o conhecimento para diagnosticar e 
participar do tratamento, ajudando na solução 

de diferentes problemas de saúde.
Já nos Encontros Regionais viabilizamos cursos de atualização para 

os colegas, incluindo os auxiliares e técnicos de saúde bucal, cujos te-
mas foram definidos pelos profissionais de cada região. Aproveitamos 
ainda para discutir problemas relacionados à categoria e, por isso, re-
forçamos o convite para que todos os profissionais, coordenadores de 
saúde bucal, além dos auxiliares, técnicos de saúde bucal e técnicos de 
prótese dentária participem efetivamente.

Outro destaque dos Encontros é a entrega do Certificado de Remidos, 
em sua comunidade, para aqueles que alcançaram 50 anos de profissão 
sem ter cometido nenhuma infração ética, dentre outros requisitos. 
Além disso, entregamos o Diploma de Mérito aos profissionais que se 
destacam, recebendo o reconhecimento da comunidade e dos colegas, 
e que são escolhidos por uma comissão local. Os resultados alcançados 
até agora nos deixam muito felizes. 

Por último, realizamos uma consulta à classe sobre o foco da campa-
nha de saúde bucal a ser realizada em outubro, durante a semana dedi-
cada à nossa profissão. Venha participar conosco, dando suas sugestões. 
Juntos, somos fortes.

Prof. ÉLITO ARAÚJO
Presidente do CRO-SC

Conselho Regional  
de odontologia  
de santa Catarina



A biocibernética bucal trabalha a postura hu-
mana por meio da relação maxilo-mandibular para 
a manutenção do eixo postural biológico. um dos 
princípios adotados é o de que um adequado de-
senvolvimento do sistema estomatognático (boca) 
é fundamental para a postura humana, pois esse 
tem importância vital para o posicionamento fi-
siológico da língua e o reflexo da deglutição, daí 
seu trabalho preventivo que começa na defesa do 
parto natural e na amamentação. esse é o tema do 
livro “A Biocibernética Bucal em Verso e Prosa”, 
lançado em março pela psicóloga e pesquisadora 
Ana Maria Orofino Teles, catarinense atualmente 
radicada em Brasília.

filha e mulher de cirurgiões-dentistas — mi-
guel Orofino e Saulo França Teles, respectivamen-
te —, Ana participa, desde 2006, do grupo de es-
tudos de Biocibernética Bucal (Gebici). “sempre 
me preocupei com a necessidade de construir um 
livro sobre o tema que fosse didático e coeren-
te, que esclarecesse quais os princípios filosóficos 
desse pensamento e que o tirasse da marginali-
dade”, conta. A pesquisa se aprofundou nos anos 
seguintes, incluindo o mestrado em educação. 
“Após minha defesa, em 2010, agreguei aos capí-
tulos teóricos da dissertação outros textos e con-
clui o livro, em um trabalho de escrita que durou 
quatro anos, mas que na verdade soma mais de 20 
anos em contato com o tema.”

segundo ela, a obra tem como destaque o es-
clarecimento do que é realmente a técnica que, 
“infelizmente, ficou anos submersa num mar de 
equívocos, distorções, incompreensões”. o mais 
interessante, diz, “é mostrar que a biocibernética 

bucal não é charlata-
nismo e, sim, visão de 
mundo e de respeito 
ao ser humano inte-
gral, que possui as-
pectos biológicos, so-
cioculturais e psico-
lógicos, está imerso 
no tempo e no espa-
ço e possui filogênese 
e ontogênese e todos 
esses aspectos múlti-
plos repercutem na 
sua postura”.

livro traz visão filosófica 
sobre biocibernética bucal
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o cirurgião-dentista mário Her-
mes trigo de Loureiro — mais co-
nhecido como Doutor mário trigo — 
tem papel importante na conquista 
de três Copas do Mundo pelo Brasil. 
entre 1958 e 1970 ele foi o dentis-
ta da seleção e cuidou dos dentes 
de craques como Pelé, Garrincha e 
Jairzinho. sabedor de que proble-
mas na saúde bucal tem reflexos 
sobre todo o corpo, defendia que 
cáries e gengivites podem atrasar a 
recuperação de atletas lesionados. 

Lá se vão 40 anos, o Brasil vai 
receber dois dos maiores eventos 
esportivos mundiais — a Copa do 
mundo, em 2014, e os Jogos olímpi-
cos, em 2016 —, mas ainda são ne-
cessários avanços na área. “A odon-
tologia no esporte ainda é incipien-
te. A atuação do cirurgião-dentista 
fica restrita à prática corretiva e 
o regime de trabalho é terceiriza-
do, utilizado apenas em situações 
de emergência”, diz Ana Clara 
Loch Padilha, recém-graduada em 
odontologia pela ufsC e autora de 
uma pesquisa sobre o assunto. sob 
a orientação da professora douto-
ra Dayane machado Ribeiro, Ana 
fez uma pesquisa junto aos quatro 
maiores times catarinenses de fu-
tebol — Avaí, figueirense, Joinville 
e Criciúma.

Aos técnicos foi aplicado o in-
quérito de saúde Bucal x Condi-
cionamento físico. Aos médicos, o 
Inquérito do Modelo de Atenção à 
saúde. A conclusão preocupa: “o 
modelo de atenção à saúde nos 
clubes se restringe ao atendimento 
médico. os técnicos reconhecem 
a relação entre o condicionamen-
to físico e a saúde bucal, porém 

medalhas e troféus 
para a saúde 
bucal
Odontologia no 
esporte, especialidade 
ainda pouco 
explorada, é tema  
de pesquisa em SC

Ana Paula Loch Padilha: ainda  
são necessários avanços na área

A Biocibernética Bucal 
em Verso e Prosa
w  Ana Maria Orofino Teles

w  editora schoba

w  248 páginas

w  R$ 45,00
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demonstram ainda falta de conhe-
cimento sobre o trabalho do cirur-
gião-dentista junto aos atletas”, 
diz Ana. 

ela conta que a odontologia do 
esporte surgiu da necessidade de 
se promover a saúde bucal entre 
os atletas. “As lesões que podem 
comprometer o rendimento de um 
atleta tem consequências como in-
terrupção de jogos, despesas para 
clubes e patrocinadores, além do 
comprometimento psicológico do 
atleta e de seus colegas.” Para 
atender essa demanda, é necessário 
um profissional especializado, que 
entenda e acompanhe o âmbito des-
portivo e mantenha-se atualizado.

A odontologia no esporte é uma 
especialidade ainda não reconheci-
da pelo Conselho federal de odon-
tologia (Cfo). Desde 2005 tramita 
um projeto na Câmara federal, 
proposto pelo deputado Gilmar ma-
chado em parceria com a Associação 
Brasileira de odontologia (ABo), 
sob o número 5391, determinando 
a obrigatoriedade de cirurgião-den-
tista em competições esportivas. 
em outros países, como o Japão e 
os estados unidos, a situação é di-
ferente. Lá a legislação já está con-
solidada e há exigência de uso de 
protetores bucais durante competi-
ções e da presença de um cirurgião-
-dentista nas equipes.
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eventos incluídos no calendário 
do CRo-sC neste ano, os encontros 
Regionais buscam ampliar a integra-
ção e oferecer mais uma oportunida-
de de qualificação dos profissionais 
da categoria. Com uma média de 
cem participantes em cada um dos 
eventos realizados até agora, o am-
biente torna-se propício para a dis-
seminação do conhecimento, além 
da discussão de temas que fazem 
parte do dia a dia da categoria. “essa 
aproximação é válida. Há, por exem-
plo, troca de experiências, caso dos 
coordenadores de saúde bucal que 
conhecem os projetos que outros co-
legas estão desenvolvendo e podem 
replicar boas ideias”, afirma o dele-
gado do Conselho em Balneário Cam-
boriú, Patrick marlon Palhano.

Ao todo, até outubro, serão 12 
encontros Regionais, percorrendo o 
estado, com a realização de cursos 
para cirurgiões-dentistas, auxiliares 
e técnicos em saúde bucal. Além da 
parte científica, também incluem 
homenagem aos profissionais que se 
destacam na atividade, que recebem 
o Diploma do mérito CRo-sC. em ju-
nho e julho, aconteceram os cinco 
primeiros, em Joaçaba; são miguel 
do Oeste; Xanxerê e Xaxim; Balneá-
rio Camboriú e itajaí e Blumenau.

“A iniciativa confirmou-se como 
uma forma eficaz de a entidade estar 
próxima dos profissionais que atuam 
na odontologia. eles puderam com-
partilhar experiências para o aperfei-
çoamento do Conselho, estreitar la-
ços de coleguismo e profissionalismo, 
além de obter novos conhecimentos 
por meio dos cursos ofertados”, afir-
ma Roberto francisco Wesoloski, de-
legado do Conselho em Joaçaba. “os 
eventos realizados até agora supera-
ram nossas expectativas: foram um 
sucesso e cumpriram com os objeti-
vos traçados”, avalia o presidente do 
CRo-sC, élito Araújo.

maratona regional
Até outubro,  
CRO-SC promove 12 
encontros, com foco 
na capacitação e 
integração da classe

Evento em 
Joaçaba 

reuniu mais de 
100 pessoas
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s 01/06 
Joaçaba

13/07 
são miguel do oeste 

14/07 
Xanxerê e Xaxim

20/07 
Balneário Camboriú e itajaí

27/07 
Blumenau

10/08 
Criciúma

17/08 
Lages

24/08 
Joinville

31/08 
Pomerode

14/09 
Curitibanos

21/09 
Concórdia

28/09 
Caçador

05/10 
Araranguá



em novembro, florianópolis irá 
sediar o 5o Congresso internacional 
de odontologia (Ciosc). Promovido 
pela Associação Brasileira de odon-
tologia (ABo/sC), o evento tem 
como tema “saúde para todos”. 
É considerado o evento científico 
mais importante do ano no Cone 
sul. Durante cinco dias, cerca de 
mil congressistas do Brasil, Argen-
tina, uruguai, Chile e Paraguai vão 
acompanhar palestras de especia-
listas. “um dos destaques é a qua-
lificação dos conferencistas, mui-
tos deles com destaque no cenário 
mundial”, afirma Sylvio Monteiro 
Júnior, presidente do Congresso.

é o caso, por exemplo, do 
professor doutor Luiz narciso Ba-
ratieri, que fará a conferência de 
abertura, no dia 21, às 18 horas, 

com o tema “odontologia restau-
radora: algo além do óbvio”. se-
gundo monteiro, a programação 
foi organizada seguindo a orienta-
ção de reunir o maior número pos-
sível de áreas de conhecimento da 
odontologia. 

5o CIOSC DEVE REunIR mIL 
COnFEREnCIStAS DO COnE SuL

5o Congresso 
Internacional de 
Odontologia (Ciosc)
w  QuAnDo | 21 a 24 de novembro.

w  onDe | Costão do santinho, 
florianópolis.

w  infoRmAÇÕes | www.cioscsc.org.br
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e IV mEEtInG  IntERnACIOnAL DE 
ImPLAntODOntIA

02 a 04/08 florianópolis |  
www.floripaimplante.com.br

PORquE A BOCA tEm A VER COm 
A POStuRA CORPORAL

23/08 florianópolis |  
www.crosc.org.br

12o COnGRESSO DE 
ODOntOLOGIA DO RIO GRAnDE 
DO nORtE

23 a 26/08 natal |  
www.aborn.org.br

IV COnGRESSO IntERnACIOnAL 
DE ODOntOLOGIA DO CEARá E 
1o COnGRESSO BRASILEIRO DE 
HALItOSE

12 a 15/09 fortaleza |  
www.abo-ce.org.br

3o COnGRESSO IntERnACIOnAL 
DE ODOntOLOGIA mAtO GROSSO 
DO SuL

18 a 21/09 Campo Grande |  
www.aboms.org.br

HOmEOPAtIA APLICADA  
à ODOntOLOGIA

20/09 florianópolis |  
www.crosc.org.br

EStétICA GOIáS

05 e 06/10 Goiânia |  
www.esteticagoias.com.br

ExPERIênCIA muLtIPROFISSIOnAL 
nO tRAtAmEntO DA DOR

23/10 florianópolis |  
www.crosc.org.br

umA VISãO DO SIStEmA 
EStOmAtOGnátICO COmO 
mEDIADOR DO PROCESSO DE 
DESEnVOLVImEntO HumAnO

06/11 florianópolis |  
www.crosc.org.br

InSERçãO DAS PRátICAS 
IntEGRAtIVAS E 
COmPLEmEntARES Em SAúDE 
BuCAL nOS CuRRíCuLOS DE 
ODOntOLOGIA

20/11 florianópolis |  
www.crosc.org.br

5o COnGRESSO IntERnACIOnAL 
DE ODOntOLOGIA (CIOSC)

21 a 24/11 florianópolis |  
www.cioscsc.org.br

CIOSP 2013 — I COnGRESSO 
IntERDISCIPLInAR DA APCD

31/01 a 03/02/2013 
são Paulo | www.ciops.com.br

3o COnGRESSO IntERnACIOnAL 
DA REVIStA CLínICA

01 a 04/05/2013 
florianópolis |  
www.editoraponto.com.br
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Para promover os encontros 
Regionais, o CRo-sC conta com o 
apoio de outras entidades de clas-
se como a Associação Brasileira de 
odontologia (ABo/sC). o delegado 
do Conselho em Xanxerê, Gilberto 
Luiz Cherubin, destaca o modelo 
adotado. “Por um lado, os profis-
sionais começam a perceber que o 
CRo-sC não é uma entidade apenas 
fiscalizadora e, sim, preocupada 
com a valorização da categoria. 
Por outro, aproxima ainda mais as 
outras entidades envolvidas e isso 
só vem somar.”

A opinião é compartilhada pelo 
delegado do Conselho em Blume-
nau, Roberto Luiz evaristo Berndt. 

“em 30 anos que participo do CRo, 
nunca vi uma iniciativa semelhan-
te, de envolver diferentes orga-
nizações ligadas à profissão como 
as associações e universidades”, 
afirma. 

ele também destaca a inclusão 
dos técnicos e auxiliares de saúde 
bucal no processo como outro fator 
altamente positivo. Para Cherubin, 
a qualidade dos cursos oferecidos de 
forma gratuita merece menção. “Al-
guns dentistas, técnicos e auxiliares, 
distantes das cidades maiores, en-
frentam dificuldades para participar 
de cursos de atualização e qualifica-
ção, e o Conselho está ajudando a 
preencher essa lacuna.”

parcerias com entidades e 
qualidade dos cursos são destaques

O CRO-SC, na realização de seus Encontros Regionais, tem recebido grande participação de profissionais



Como evitar
A periodontite é uma doença opor-

tunista, que se manifesta em maior 
ou menor intensidade conforme o 
caso. mas, não irá se desenvolver se 
alguns cuidados forem adotados. “o 
paciente pode ter a predisposição à 
doença e aqueles fatores já relacio-
nados, mas, as visitas periódicas ao 
dentista, o controle da placa bacte-

riana ou biofilme, previnem e contro-
lam a doença”, afirma Nercolini. Por 
isto é importante uma higienização 
eficiente: não basta apenas escovar, 
é preciso eficiência na escovação, 
usando as técnicas corretas também 
no uso do fio dental.

segundo Couto, existem também 
pacientes que necessitam de técni-

cas complementares como uso de es-
covas interdentais e outras técnicas 
coadjuvantes para uma perfeita ma-
nutenção de sua saúde oral, as quais 
são orientadas pelo profissional de 
odontologia. As escovas mais indica-
das são a macia ou extra macia, as 
quais têm maior eficiência na higie-
nização. 
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Inimiga silenciosa
A periodontite, conhecida an-

tigamente como piorréia, pode 
resultar na perda do dente, com-
prometendo a qualidade e funcio-
nalidade da mastigação, o que por 
sua vez tende a causar alterações 
estéticas e até deformidades 
faciais. mas há outros 
riscos envolvidos. “As 
bactérias presentes 
em focos infecciosos 
gerados nas doenças 
periodontais podem 
migrar para a corren-
te sanguínea, atingin-
do vários órgãos e ar-
ticulações, afetar 
o sistema 
i m u n o -

lógico e prejudicar o tratamento 
de pacientes com doenças como o 
diabetes”, alerta Dalton nercoli-
ni, cirurgião-dentista especialista 
em Periodontia. Para esclarecer a 
população sobre a relação entre 
saúde bucal e bem-estar geral do 

corpo, o CRo-sC está inves-
tindo em uma campanha de 
mídia que tem como tema 
“sua saúde começa pela 
boca”, com o objetivo de 
chamar a atenção da po-
pulação para o assunto.

“A migração das bac-
térias pode aumentar ou 

agravar o risco de infec-
ções pulmonares, 

doenças car-

díacas, acidente vascular cerebral 
(AVCs) e dificultar o controle glicê-
mico nos pacientes diabéticos, en-
tre outras consequências”, explica 
o professor doutor em Periodontia, 
José Luiz do Couto. 

sangramento espontâneo ou na 
hora da escovação ou do fio dental, 
aumento no volume e coloração 
avermelhada da gengiva e mau há-
lito são os primeiros sinais de que 
há algo errado e o paciente preci-
sa estar atento. “A doença perio-
dontal é indolor e progressiva. em 
estágios mais avançados, como na 
periodontite agressiva, pode mudar 
a aparência do sorriso, aumentan-
do os espaços entre os dentes. Há 
ainda a possibilidade de sequelas 
estéticas desagradáveis como au-
mento do tamanho da coroa dos 
dentes e exposição das raízes após 
a realização do tratamento perio-
dontal”, detalha Couto.

Estudos relacionam a periodontite às infecções 
pulmonares, problemas cardíacos e AVCs 

     a migração das bactérias 
pode aumentar ou agravar 
o risco de infecções 
pulmonares, doenças 
cardíacas, de acidente 
vascular cerebral (avcs) 
e dificultar o controle 
glicêmico nos pacientes 
diabéticos, entre outras 
consequências.”Dr. Couto alerta: 

doença periodontal 
é indolor
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w  em cerca de 75% dos 

diabéticos que desenvolvem 
periodontite, a perda óssea e 
as reabsorções alveolares são 
significativamente maiores 
que nos não diabéticos. Devido 
aos mediadores das infecções 
liberadas na circulação, 
pacientes com diabetes tipo 2 
portadores de periodontite têm 
maior dificuldade de absorção 
da glicose (intermediada) 
pela insulina no sangue, 
dificultando, assim, o controle 
glicêmico.

 

Parto prematuro
w  o líquido amniótico da 

placenta possui substâncias 
(citocinas) voltadas à proteção 
imunológica do feto. os focos 
infecciosos da periodontite 
podem, por meio da circulação 
sanguínea, atravessar a 
barreira placentária podendo 
elevar a níveis críticos as 
citocinas, contribuindo para a 
indução do parto prematuro e 
ao nascimento de crianças com 
baixo peso, detalha nercolini.

Doenças 
cardiovasculares
w  A “migração” das bactérias  

para o coração já foi 
identificada, por meio de 
estudos científicos, como 
uma das possíveis causas 
da endocardite infecciosa 
bacteriana (infecção que 
pode ir para o endocárdio, 
danificando as válvulas 
cardíacas e podendo causar 
também a febre reumática). 
estudos mais recentes mostram 
também a possível ligação, 
mesmo que indireta, com outros 
problemas cardiovasculares, 
como a arteriosclerose, que 
é depósito de gordura nas 
artérias. substâncias liberadas 
no sangue a partir da inflamação 
poderiam estimular a produção 
de proteínas que facilitariam 
a adesão da gordura, explica 
Couto.

estudos apontam que cerca de 
75% da população mundial têm al-
gum tipo de problema relacionado 
à gengiva. Mas isso não quer dizer 
que todos irão desenvolver a perio-
dontite, pois ela é hereditária. “fa-
tores como suscetibilidade, capaci-
dade de resposta do hospedeiro e 
de risco são determinantes para 
que a doença periodontal se desen-

volva”, detalha nercolini. Assim, 
além da predisposição e da presen-
ça da placa bacteriana, hoje cha-
mada de biofilme, distúrbios psi-
cossomáticos e estresse, leucemia, 
doenças sistêmicas como diabetes 
mellitus, HiV, doenças nutricionais, 
disfunções metabólicas, reações a 
medicamentos e fumo podem tor-
nar as pessoas mais suscetíveis.

Fatores de risco aumentam suscetibilidade

Dalton 
nercolini: 
visita 
periódica ao 
dentista ajuda 
na prevenção

PERIODOntO SAuDáVEL
As gengivas são firmes, cor rosa-coral, 
não sangram facilmente e cobrem toda 
a raiz do dente. os dentes estão bem 
presos e as fibras do ligamento e o osso 
de suporte estáo saudáveis.

Gengiva

fibras do 
ligamento

fibras 
danificadas

osso de 
suporte 

danificado

Gengiva 
inflamada

Bolsa 
periodontal 
profunda

Grande  
perda óssea

Placa 
bacteriana

osso de 
suporte

GEnGIVItE
A placa bacteriana e o tártaro irritam a 
gengiva, que fica vermelha e inchada, 
podendo ocorrer sangramento quando 
tocada. não há mobilidade. osso de su-
porte e fibras do ligamento sem danos.

PERIODOntItE
Há o rompimento das fibras do ligamen-
to que unem gengiva, dente e osso de 
suporte. forma-se a bolsa periodontal 
entre o dente e a gengiva. nessa fase, 
já existe perda óssea.

PERIODOntItE AVAnçADA
A bolsa fica muito profunda e a gengiva 
afasta-se bastante do dente. Como a 
perda óssea é elevada, os dentes ficam 
com grande mobilidade. Dependendo 
da quantidade de osso perdida, pode 
ser indicada a extração do dente.
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fonte: http://www.colgateprofissional.com.br/

foto José Luis somensi



“A odontologia precisa assumir 
definitivamente seu papel no diag-
nóstico precoce das doenças bucais, 
entre elas o câncer de boca”, afirma 
a professora Liliane J. Grando, dou-
tora em estomatologia e pós-douto-
ra em medicina oral. “Pelo fato de 
trabalharmos diretamente na cavida-
de bucal, devemos estar preparados 
também para dar suporte ao pacien-
te, manejando as diferentes sequelas 
do tratamento médico oncológico.”

segundo Liliane, todos os cirur-
giões-dentistas têm, legalmente, 

habilitação para realizar biópsias 
de lesões bucais, mas é a estoma-
tologia a especialidade mais volta-
da a prevenção e diagnóstico preco-
ce. Além desta, Patologia Bucal, Ci-
rurgia Bucomaxilofacial, Radiologia 
odontológica/imaginologia, e Pró-
tese Bucomaxilofacial, entre outras, 
atuam em conjunto, com seus dife-
rentes enfoques.

“é indiscutível a necessidade de 
interação de várias especialidades 
da odontologia no manejo do pa-
ciente com câncer de boca”, afirma. 

Para ela, é preciso ir além, estabe-
lecendo parcerias com especialida-
des médicas como Dermatologia, 
Gastroenterologia, otorrinolaringo-
logia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
e outras. “muitas vezes, o paciente 
que apresenta uma lesão em boca 
procura um médico por desconhecer 
que a odontologia é a área da saúde 
que mais deveria se preocupar com 
o diagnóstico precoce deste tipo. 
mas isso não é culpa dos pacientes 
e, sim, da odontologia, que precisa 
mudar sua postura.”

o dentista e o combate ao câncer de boca
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A preocupação entre a saúde bu-
cal e diferentes doenças também 
está presente na área farmacológica. 
isso porque as interações medica-
mentosas podem prejudicar o trata-
mento de doenças pré-existentes no 
paciente que chega ao consultório. 
“um exemplo disso é aquele que faz 
uso de anti-hipertensivo e precisa de 
anti-inflamatório: sabe-se que o úl-
timo reduz a atividade do primeiro, 
levando ao descontrole do quadro hi-
pertensivo”, esclarece Rubens Rodri-
gues filho, mestre e doutor em far-
macologia e professor de Terapêutica 
medicamentosa do curso de odonto-
logia da ufsC.

segundo ele, como somente al-
gumas universidades catarinenses 
oferecem a disciplina de Terapêutica 
medicamentosa, há um grande des-
conhecimento na área. A situação 
agrava-se mais ainda em função da 
pouca atenção dada pelos laborató-
rios aos profissionais da odontologia. 
“A indústria farmacêutica baseia-se, 
de forma equivocada, no conceito de 
que os dentistas prescrevem menos 
medicamentos que os médicos.”

A saída, defende ele, é a busca 
constante pela atualização e qua-
lificação profissional. “Existe uma 
grande quantidade de fármacos mui-
to eficientes no mercado, que na 
maioria das vezes não são utilizados 
pelos dentistas por falta de conheci-
mento ou pelo medo de uma prescri-
ção errada”, argumenta. “nos cursos 
voltados a essa temática oferecemos 
todas as informações que podem 
ajudar neste sentido.”

Para Rodrigues filho, a busca pela 
informação gera benefícios cotidia-
nos aos dentistas. “Conhecendo os 
princípios ativos de diferentes medi-
camentos, seus mecanismos de ação 
e como interagem entre si, é possí-
vel fazer uma prescrição mais eficaz, 
reduzindo inclusive o número de re-
médios e de suas dosagens”, explica. 
“Além disso, o profissional não ficará 
mais a mercê dos representantes da 
indústria farmacêutica, que muitas 

vezes ‘fantasiam’ sobre as proprieda-
des de determinado produto.”

 isso porque, diz ele, alguns pro-
dutos que chegam como grandes no-
vidades ao mercado são, na verdade, 
uma derivação de outros já existentes, 
com pequenas evoluções. “na área 
farmacológica, é preciso ter em conta 
também que os medicamentos preci-
sam de um tempo de aplicação para 
demonstrar os seus benefícios e os pos-
síveis problemas que podem gerar.”

Para exemplificar, ele lembra o 
lançamento dos inibidores de alta 
seletividade de COX-2 (anti-infla-
matórios como o Vioxx), há cerca 
de uma década, e cujo marketing 
estava baseado na não irritação da 
mucosa gástrica. “Percebeu-se, após 
algum tempo, que os mesmos pro-
vocam efeitos colaterais graves no 
sistema cardiovascular, o que causou 
a retirada da maioria deles do mer-
cado consumidor.”

Interação medicamentosa 
exige cautela
qualificação na 
área farmacológica 
é essencial para os 
dentistas, defende 
professor da uFSC

Rubens Rodrigues Filho, mestre e doutor em Farmacologia e professor de terapêutica 
medicamentosa do curso de Odontologia da uFSC

foto José Luis somensi
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nO SEnADO
PLS 101-2005 — Dispõe sobre os direitos 
dos pacientes em serviços de saúde.

PLS 467-2008 — Acrescenta atividades 
passíveis de opção pelo simples.

PLS 474/2008 — Dispõe sobre a 
informatização dos serviços de saúde.
 
nA CâmARA FEDERAL
PL 2776-2008 — obriga a presença de 
profissionais da Odontologia nas UTI’s e 
onde houver internamento de pacientes. 

PL 3734-2008 — fixa o piso salarial de 
médicos e dentistas.

PL 2598-2007 — obriga estudantes que 
concluíram graduação em universidades 
públicas a prestar serviço remunerado 
em comunidades carentes.

PL 1120-2003 — Dispõe sobre a 
residência odontológica.

PL 422-2007 — Altera disposições da CLt 
sobre segurança e medicina do trabalho.

Principais projetos 
em tramitação

o conhecimento e a conscienti-
zação sobre a importância da adoção 
de hábitos saudáveis e a consulta pe-
riódica ao dentista são armas impor-
tantes na luta contra as doenças da 
boca. Por isso o CRo-sC adotou novas 
ferramentas para disseminar infor-
mações. tanto no facebook (www.
facebook.com.br/crosc) quanto no 
twitter (@odonto_crosc) há dicas e 
orientações sobre as mais variadas 
questões relacionadas à saúde bucal. 
A linguagem adotada é simplificada, 
facilitando a compreensão mesmo 
por parte dos leigos, e há sempre a 
intenção de valorizar os profissionais.

“Hoje há um grande e crescente 
número de pessoas que usam as cha-
madas redes sociais. muitos acessam 
a internet e essas páginas repetidas 
vezes na semana. Ao estarmos pre-
sentes ali, com conteúdo que alerta 
o indivíduo para a necessidade de 
preservar a saúde bucal e lembra 
que o dentista é o profissional mais 
adequado para isso, colaboramos 

com a promoção da saúde e valori-
zamos a categoria”, diz o presidente 
do CRo-sC, élito Araújo.

As redes sociais da entidade tam-
bém trazem informações institucio-
nais e material de valorização profis-
sional, como o cartaz da campanha 
sua saúde Começa pela Boca (na 
contracapa), divulgado para milha-
res de pessoas no facebook.

Página do CRO-SC no Facebook traz dicas  
de saúde e ajuda a valorizar os profissionais

Prevenção nas 
redes sociaisPelo menos oito projetos que 

tramitam na Câmara federal e no 
Senado têm interesse direto dos 
profissionais da Odontologia. “En-
tre eles, há os que representam 
mudança significativa na profissão, 
no dia-a-dia do cirurgião-dentista e 
dos pacientes”, afirma Alexandre 
Beck monguilhott, procurador jurí-
dico do CRo-sC.

segundo o presidente do sin-
dicato dos odontologistas de san-
ta Catarina (soesc), Dilson Correa 
Reis, a entidade está desenvolven-
do uma estratégia para sensibilizar 
os parlamentares em relação às de-
mandas da classe e também para 
agilizar o trâmite. “Há poucos me-
ses tivemos nossa maior vitória no 
Congresso em 51 anos, com a apro-
vação da lei que determina que as 
empresas com mais de cem funcio-
nários devem ter um cirurgião-den-
tista”, conta ele. “Da mesma ma-
neira que lidamos com isso, que-
remos agora repetir com o projeto 
sobre a instituição de um piso sala-
rial para os profissionais.”

segundo monguilhott, boa par-
te das propostas depende ape-
nas de aprovação pelas comissões. 
“Isso significa que essas matérias 
não serão votadas pelo plenário. 
A decisão das comissões será sufi-
ciente para levar o assunto à san-
ção presidencial ou para arquiva-
mento da proposta.”
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ePAo-755

Crislaine mendes Lino; AsB-769

Cristiane motta; CD-5572

Cristina furlaneto neves; AsB-1971
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Deonilde fátima Hanauer; AsB-1702
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mônica Karina Rosembrock; AsB-1996

Mynerva Centro Therapêutico Ltda.; EPAO-1138

neusa Aparecida Dias schwartz; AsB-742

objetiva odontologia Ltda.; ePAo-614

oca Brasil odontologia Ltda.; ePAo-797

odontoimplante Clínica odontológica Ltda.; ePAo-812

osni Xavier de morais; CD-7982

Previdentall odontologia e Prevenção Ltda.; ePAo-262
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Pscharf Assistência Odontológica Ltda.; EPAO-777

Rainildes Pitz Junckes; AsB-1749

Ramalho & trento Consultório odontológico Ltda.; 

ePAo-999

Ricardo Goss; CD-6166

Roberta fonseca monteiro; CD-5716

Roberto Astolfi; CD-596

Rodrigo Guedes Ramos; CD-5633

Rosa Verônica Lazzarotto Dal Puppo; AsB-1701

schirlei Guziviak Pedrassani; CD-776

simone Andréia Pavan Dal moro; tsB-151

Sizefroi de Bomfim Delmonego; TPD-162
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Vera sonia dos santos schmitt; AsB-700
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Viviane Claussen Lazaretti; AsB-1418

Zanela e Ribeiro Clínica odontológica s/s Ltda.; ePAo-
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falecimento
Caroline franceschini; CD-9881

Dilnei Zelindo sonego; CD-494

Júlio Jose threiss; tPD-85
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Cláudia Andréia moreira; CD-11546

Cristina Knapp; CD-8771

Daniel Brito Villalon; CD-11682

Daniela Cristina Lunelli; CD-11604

Daniele salvalaggio; CD-10845

Diemes Lucas da silva; APD-197

éderson ezequiel dos santos; APD-173

eduardo stedile fiamoncini; CD-12179

elizangela moraes Zanella da silva; AsB-2620

felippe Lenzi; CD-5510

fernanda Angeloni de souza; CD-12149
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Jullyene Pelissari Vieira; CD-11271

Karin Cecília martins Badin; CD-9451

Letícia de oliveira masotti; CD-9093

Lina suelen nascimento da silva; CD-12009

Luiz Carlos Brusnicki; tPD-819

Luiz fernando Comparotto; CD-11598

Luiz Henrique macedo mansano; CD-12275

Luiz Jarbas Godoy filho; CD-11802

Luiza Boavista Garcia Pinto; CD-11573

Luiza Hiromi Yoshihara; CD-2991

maicon Dapieve Guarda; CD-12201

marcelo Campos; CD-5214

margareth marangoni de Castro; CD-11996

mariana Dresch de mendonça Weschenfelder; CD-10362

marilene Riepe schaeffer; AsB-2303

matheus Coelho Blois; CD-11971

matheus João Bettiol; CD-11077

milton Cristian Rodrigues Cougo; CD-11789

mônica Angélica Cardoso de oliveira Cavaliere; CD-9453

monyque Cunha trindade; CD-11699

nashalie Andrade de Alencar; CD-11639

natália Domingos Borba; tPD-722

natieli mossi endeler; CD-11961

olívia Dellagiustina; CD-10407

Patrícia Decker; tPD-974

Priscila freire suplano; CD-11618

Rafael Pillar; CD-10299

Rodrigo sales Cardoso; CD-11739

Rosane Jung ferreira; CD-8784

simone Barni Rodrigues; CD-4570

tiago Antônio de Jesus; CD-11548

Vanessa maculan; CD-12225

Ytajara Yury de souza; tsB-513

período de 29/02/2012 a 14/06/2012

re
gi

st
ro

s 
ca

nc
el

ad
os



es
pa

ço
 d

o 
in

sc
ri

to

DR. IVO SCHwEItzER SCHutz

nos anos de 1960 iniciei minha formação educa-
cional quando ingressei em um colégio franciscano, 
onde ainda se aprendia latim, cuja base seria impor-
tante para todo meu futuro profissional. Desde aque-
la época guardo recordações do Colégio Diocesano de 
Lages, hoje Bom Jesus, pois foi seu regime espartano 
fator preponderante para um jovem aprender disci-
plina e método de estudo.

era natural para jovens daquela época, que mora-
vam em cidades do interior, sair para estudar em cen-
tros urbanos maiores recebendo, desta forma, educa-
ção superior. Prontamente com outros amigos fui para 
Curitiba em busca da construção do nosso futuro.

Já cursando o terceiro ano da faculdade de odon-
tologia da universidade estadual de Ponta Gros-
sa (UEPG/PR) em uma das minhas idas à biblioteca, 
deparei-me com livro intitulado Odontologia para el 
nino e el adolescente MacDonald, traduzido para a lín-
gua espanhola, então desconhecida para mim. 
mal sabia eu que, ainda não tendo a dis-
ciplina de odontopediatria (teria ape-
nas no quarto ano), já estaria sendo 
traçado, naquele dia, meu futuro e 
opção profissional. Depois de qua-
se 40 anos de atuação e dedica-
ção, posso dizer, com toda con-
vicção, que nunca me arrependi 
de tal escolha.

sendo um dos pioneiros da 
área odontológica na Região ser-
rana, também trilhei os caminhos 
da saúde pública, sabendo da im-
portância que esta tem em nível so-
cial.

no ano de 1975, a universidade federal 
de santa Catarina (ufsC) abriu a segunda turma 
do curso de mestrado em odontopediatria, no qual 
me inscrevi e fui aceito. A universidade mantinha 
intercâmbio com professores da usP, quando tive a 
oportunidade de aprender com grandes mestres como 
myaki issau, tadaaki Ando, Antônio Carlos Guedes Pin-
to e Luiz Walter (da universidade estadual de Londri-
na, ueL/PR). e, mais tarde, cursei a especialização 
em ortopedia funcional dos maxilares, pela universi-
dade Camilo Castelo Branco.

Em 1980, assumi a presidência da Associação Bra-
sileira de odontologia (ABo/Lages), sempre lutando e 
enaltecendo a classe. 

em 2003, dois fatos marcaram minha carreira pro-
fissional. O primeiro deles, a graduação do meu filho 
Leonardo em odontologia — com posterior especiali-
zação em ortodontia. Atualmente dividimos nossa clí-
nica, oferecendo as duas especialidades, Pediatria e 
ortodontia. outra conquista foi meu ingresso no ma-

gistério, quando me tornei docente da univer-
sidade do Planalto Catarinense (uniplac), 

onde ensino e passo experiências acu-
muladas nestes quase 40 anos de 

odontologia.
Assim é minha vida profissio-

nal, dividida entre a clínica pri-
vada, saúde pública e universi-
dade.

e quando me perguntam 
quando eu vou parar, respondo: 

nem pensar.
é um idealismo e uma paixão 

antiga. estas coisas são assim, não 
se esquece, nem se deixa.
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odontopediatria: idealismo 
de uma vida inteira

Dr. Ivo Schutz 
com o filho 
Leonardo 
Guilherme 
Floriani 
Schutz (acima) 
e durante 
reencontro 
com o professor 
doutor Antônio 
Carlos Guedes 
Pinto em um 
congresso de 
Odontopediatria

sendo um dos 
pioneiros da área 

odontológica na região 
serrana, também trilhei os 
caminhos da saúde pública, 

sabendo da importância 
que esta tem em nível 

social.”

Dr. Ivo Schweitzer Schutz — CRo-822




