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Palavras lançadas por muitos cirurgiões-den-
tistas e futuros colegas que se reuniram no 
nosso Auditório da ABO-CE e que durante 

estas reuniões clamavam pelo apoio das nossas 
entidades ABO, CRO e SINDICATO, tinham inú-
meros significados, e um deles era NÃO. 

O NÃO destas reuniões foi contundente e 
soou alto, NÃO ao desrespeito a 
nossa profissão, NÃO a más con-
dições de trabalho, NÃO a nos 
submetermos a estas condições 
e o NÃO a precariedade das rela-
ções trabalhistas entre Nós e prin-
cipalmente com o empregador 
público. E principalmente NÃO 
aos últimos Editais Públicos que 
foram lançados que, de maneira 
pobre, insultam a nossa classe 
com péssimos rendimentos.

Nossa ABO recebeu nos-
sos colegas neste momento, e 
vem apoiando tal movimento com 
todas as forças. E neste apoio 
encontra-se solidariamente traba-
lhando com o CRO e com o SINDI-
CATO. Nesta tríade o SINDICATO 
legitima a discussão trabalhista 
que pauta os anseios destes co-
legas. O CRO legitima, além de outras funções, 
os dilemas éticos que se encontram, muitas ve-
zes aviltados, durante atendimentos precários 
proporcionados pelas péssimas condições de 
trabalho.

 E nesse bojo nos encontramos - nossa 
ABO - como o berço associativo de nossa classe 
no estado do Ceará. Nossa octogenária associa-
ção apresenta-se como local de encontro, ponto 
eterno de referência física da Odontologia do Es-
tado, sitiada em nossa sede.

Em nossa sede, sede de todos os cirur-
giões-dentistas do estado, endereço memori-
zado por todos os cirurgiões-dentistas, fomen-
tamos todas as demandas políticas da classe 
odontológica que nos chegam. Este apoio é 
um dos alicerçares de nossa ABO, determina 
sua utilidade pública e per si justifica a sua 

existência. E assim, como as 
demais entidades, necessita-
mos por demais do apoio da 
classe, da adimplência das 
anuidades e do uso das nos-
sas instalações. 

A nossa associação 
possui inúmeros benefícios 
para os associados, apresen-
ta instalações físicas como la-
boratórios, clínicas, quadra e 
piscina com deck, ademais de 
uma excelente escola de pós-
graduação (UNIABO) com di-
versos cursos; tudo isto para 
usufruto dos sócios. Sócios 
estes que financiam assim to-
das as ações da entidade.

Por fim, a diretoria da 
ABO deseja que os cirurgiões 
do estado sintam-se apoiados 

pela entidade, deseja que todos os associados 
sintam-se donos da casa e a utilizem e deseja 
muito que todos NÓS não temamos em dizer 
NÃO... pois se Dissermos NÃO juntos, unísso-
nos, com vontade, tendo um objetivo em comum 
e apoiados pelas nossas entidades, encontrare-
mos  ressonância na sociedade, e certamente 
encontraremos o respeito que nossa profissão 
merece. Somente nós mesmos podemos dizer 
este NÃO e somente nós saberemos o resulta-
do de ... “e se Dissermos NÃO!”.

se Dissermos 
NÃO juntos, 

uníssonos, com
vontade, tendo

um objetivo 
em comum e

apoiados pelas
nossas entidades, 

encontraremos  
ressonância na 

sociedade

“Dizer NÃO... e se 
Dissermos NÃO!”
José Maria Sampaio Menezes Júnior
Presidente ABO-CE

EDITORIAL
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AÇÃO SOCIAL

Foi em clima de festa que 
a equipe da ABO-CE, 
esteve presente  do dia 

03 de maio na Ação Verdes 
Mares, realizada no bairro Dias 
Macêdo em Fortaleza.

A equipe estava com-
posta por 01 cirurgião-den-
tista, três acadêmicos de 
odontologia da Universidade 
Federal do Ceará, três esta-
giárias do curso de TSB do 
SENAC e pela gerente admi-
nistrativa da ABO.

Foram realizados, apro-
ximadamente 250 atendimen-
tos, entre Exame Clínico Bási-
co, Rastreamento de Câncer 
Bucal e entrega de Kits de 
higiene bucal. Os pacientes 
que precisavam de tratamen-
to foram orientados a procurar 
atendimento na ABO-CE, UFC, 
Santa Casa de Misericórdia e 
Postos de Saúde do bairro.

Dias Macêdo recebe a 
Ação Social da ABO-CE

quququque e ee prprprprececececisisisisavavaavamamamam d d dde e ee trtrtrtratataatamamamamenenenen--
too f foro amamam o oooriririenennntatatat dodood s s a a a a prprprococococuru arararar 
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PoPoPostststs osososos d d dde ee SaSaSaSaúdúúdú e e dododoo b bbaiairrrro.oo.o

OdontoNordeste02.indd   5OdontoNordeste02.indd   5 18/6/2014   10:14:0818/6/2014   10:14:08



6 - ODONTOnordeste.com | ABO-CE

cial consiste no direito do tra-
balhador encerrar suas ativi-
dades com 25 anos de efetivo 
exercício. Contudo, o profis-
sional deverá comprovar, além 
do tempo de trabalho, efetiva 
exposição aos agentes físicos, 

biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais.

Como dito acima, a con-
cessão do benefício está con-
dicionada ao preenchimento 
de certos requisitos, que até a 

consiste no 
direito do 

trabalhador 
encerrar suas 

atividades 
com 25 anos 

de efetivo 
exercício

Após anos de efetivo labor, 
todos os trabalhadores 
almejam a aposentadoria. 

É a recompensa pelo trabalho 
desenvolvido na melhor idade 
produtiva.

De acordo com a legis-
lação previdenciária brasileira, 
para se ganhar o direito à 
aposentação, o homem deve 
contribuir durante 35 anos para 
a Previdência Social, enquanto 
que a mulher deve ter 30 anos 
de contribuição.

 Entretanto, a Consti-
tuição Federal de 1988, através 
do §1º do art. 201, regulamen-
ta que “os casos de atividades 
exercidas sob condições espe-
ciais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física” são sal-
vaguardados com a aposenta-
doria especial. Estão inclusos 
nesta categoria os Cirurgiões-
Dentistas, desde que tenham 
contribuído para a Previdência 
Social no mínimo por 180 (cen-
to e oitenta) meses.

A aposentadoria espe-

edição da Lei 9.032/95, bastava 
apenas o fato de o profissional 
pertencer à categoria de Cirur-
gião-Dentista. Havia, portanto, 
uma presunção de que esta-
vam expostos a agentes noci-
vos, permitindo, desta forma, 
a concessão da aposentado-
ria especial automaticamente, 
com o simples requerimento 
administrativo ao INSS. 

Com a vigência da re-
ferida lei, o processo de apo-
sentação deixou de ser tão 
simplório, sendo agora neces-
sária a comprovação através 
do preenchimento de formu-
lário do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP) pelas 
empresas empregadoras para 
os quais o profissional pres-
tara seus serviços, com base 
em Laudo Técnico de Condi-
ções Ambientais de Trabalho 
(LTCA), expedido por médico 
do trabalho ou engenheiro de 
segurança do trabalho.

E nos casos dos profis-
sionais que desenvolvem suas 

Aposentadoria especial 
do Cirgurgião-Dentista

6 - ODONTOnordeste.com | ABO-CE

JURÍDICO
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atividades em seus consul-
tórios, sem subordinação, ou 
melhor, de forma autônoma? 
Entendemos que nesta parti-
cularidade o Cirurgião-Dentista 
deve comprovar a exposição 

aos agentes nocivos através 
de laudo pericial 
emitido por mé-
dico do trabalho, 
ou engenheiro 
de segurança do 
trabalho, onde 
descreva o local 

de trabalho, os ser-
viços realizados, as condi-
ções ambientais, o registro 
dos agentes nocivos, o 
tempo de exposição, com-
provante de pagamento 
de ISS, comprovante do 

pagamento da anuidade 
junto ao CRO, enfim, todos 

os documentos compro-
vadores do efetivo exer-

cício da atividade nos moldes 
supracitados.

Vale ainda destacar que 
o Cirurgião-Dentista exercendo 
seu mister no serviço público 
também tem direito à aposen-
tadoria especial. No entanto, de 
acordo com o art. 40, § 4º da 
Constituição Federal de 1988, o 
exercício desse direito depende 
de edição de Lei Complemen-
tar, que até hoje não foi editada 
por única e exclusiva omissão 
do Poder Legislativo, impedin-
do o gozo desse direito cons-
titucional.

Tal fato tem levado muitos 
profissionais à justiça em bus-
ca da concessão deste benefí-
cio, tendo o Supremo Tribunal 
Fe-deral (mandado de injunção 
ns.º 823 e 910) já se manifes-
tado a respeito no sentido de 
ratificar aos servidores públicos 
a garantia de se aposentarem 

SERVIÇO:
Mateus de Oliveira Alcântara 
Assessor Jurídico da ABO/CE

mateus@mateusalcantara.adv.br 

nos mesmos moldes dos Ci-
rurgiões-Dentistas da iniciativa 
privada. 

Por fim, caso a Autar-
quia Previdenciária indefira o 
requerimento da aposentadoria 
especial ao Cirurgião-Dentista, 
mesmo se preenchendo todos 
os requisitos, o profissional 
deve imediatamente se socorrer 
ao Poder Judiciário para fazer 
valer seu direito.

Sobre este e quaisquer 
outros assuntos de seu inte-
resse, você, associado(a), tem 
à sua disposição a Assessoria 
Jurídica da ABO/CE para que 
possa esclarecer as dúvidas 
e receber orientações. Entre 
em contato conosco e agende 
uma consulta.
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O procedimento de quem 
se sentir ofendido com a opi-
nião de outra pessoa continua 
o mesmo de antes: notificar o 
conteúdo considerado ofensi-
vo ao site e procurar a justiça. 
Se por um lado há demora da 
justiça, por outro impede, por 
exemplo, que uma empresa 
que não cumpriu o que prome-
teu a um consumidor, retire do 
ar o vídeo de protesto que ele 
fez contra ela sem antes passa 
pela justiça. Em nenhum dos 
dois casos, o site notificado é 
obrigado a retirar o conteúdo 
antes de uma decisão judicial. 
Mas a postura de remover con-
teúdo ofensivo é cada vez mais 
comum.

O Brasil é o país no mun-
do com maior número de pedi-
dos de remoção de conteúdo 
do Google. Por trás desses pe-
didos, motivações que  vão da  
esfera pessoal à política. Uma 
atriz que tem fotos íntimas va-
zadas na internet e um governo 
que tenta silenciar sua oposição 
são dois exemplos que ilustram 
a diversidade de casos.

 
> Nudez e pornografia

A nova lei obriga que a 
empresa retire imediatamente 
conteúdo que contenha nudez 
ou pornografia a partir da noti-
ficação do usuário, sendo puni-
da caso não atenda ao pedido. 
Isso agilizará a proteção da 
imagem de pessoas expostas 
na internet em cenas de nudez 
ou de sexo. Como em casos de 
“revenge porn” (vingança por-

ção 
ram 

e a 
ente 
dez 

noti-
uni-
ido. 
da 

stas 
dez 
s de 
por-

Há 25 anos a internet está 
aí, cada vez mais parte 
do nosso cotidiano, ter-

ritório de produção e consumo 
de entretenimento, serviços, 
informação e política. A cada 
passo que damos nessas ave-
nidas virtuais, encontramos 
portas que nos levam sempre 
a outras, num passeio sem fim. 
Mas esse espaço virtual, assim 
como o real, tem seu lado de 
violação de direi-tos, violência 
e monitoramento dos internau-
tas. Como qualquer sociedade, 
a “sociedade virtual” precisava 
de uma legislação.

Depois de três anos tra-
mitando no Congresso Nacio-
nal, foi aprovado no dia 23 de 
abril o Marco Civil da Internet 
(Lei  12965/14), criado para 
disciplinar o uso da internet no 
Brasil. O Marco Civil vinha sen-
do construído desde 2009 e 
chega com status de “Constitui-
ção da Internet”. Traz direitos e 
deveres dos usuários, das em-
presas provedoras de internet 
e o papel do Estado. As regras 
afetarão cerca de 100 milhões 
de brasileiros que  navegam na 
internet e até então a tinham 
como terra sem lei.

Construído de forma par-
ticipativa ao longo de debates, 
audiências e contribuições on-
line, o Marco Civil traz em seu 
texto a defesa da liberdade de 
acesso e expressão, da neutra-
lidade na oferta de serviço e do 
direito à privacidade. A Lei não 
é definitiva nem consegue  con-
templar todas as questões rela-
tivas à rede, mas é o documen-
to base que guiará a partir de 
agora todas as questões legais 
sobre a internet no Brasil.

> Liberdade de Expressão 
e limites

Já citado pela Constitui-
ção Federal de 1988, o direi-
to à liberdade de expressão 
e opinião é reforçado com o 

Marco Civil, que o traz para 
a esfera digital, onde uma de 
suas maiores características é 
justamente o direito à palavra. 
A liberdade de dizer o que se 
pensa em blogs, sites e re-
des sociais como Facebook e 
Twitter, usando para isso texto, 
foto ou vídeo. Mas, claro, tudo 
tem limite.

CIDADANIA DIGITAL

Marco Civil da Internet cria 
regras para uso no Brasil

A Lei não é 
defi nitiva nem 

consegue  
contemplar todas 

as questões 
relativas 
à rede
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nô) quando, em geral, homens 
expõem suas ex-namoradas 
pela rede mundial de computa-
dores.

> Neutralidade

O Marco Civil também 
combate uma prática comum 
por parte das empresas que 
ofertam internet no Brasil: criar 
pacotes que limitam o acesso a 
determinado conteúdo. Quase 
sempre o pacote mais barato 
só dá direito a um portal ou site 
de relacionamento específico, 
negando ao internauta o direito 
de escolha.

Os provedores não po-
derão mais alterar a velocidade 
ou suspender o acesso à inter-
net para privilegiar uma região 
ou por qualquer interesse par-
ticular.

> Privacidade

Um dos pontos polêmi-
cos do Marco Civil está relacio-
nado à privacidade. As empre-
sas passam a ser obrigadas a  
guardar por seis meses alguns 
dados. São eles os números 
de IP (uma espécie de RG de 
cada computador), data, hora 
e serviço acessado pelos usuá-
rios. Essas informações seriam 
disponibilizadas à polícia ou Mi-
nistério Público, mediante auto-
rização judicial.

Para especialistas, isso 

ainda seria uma limitação à pri-
vacidade, pois uma vez vazado 
ou filtrado o banco de dados 
com essas informações, a iden-
tidade dos internautas estaria 
exposta. Por outro lado, isso 
poderá facilitar a investigação 
de cibercrimes.

> A responsabilidade dos 
provedores

De acordo com a nova lei, 
os provedores de internet não 
serão punidos por crimes reali-
zados por internautas, a não ser 
que não atenda decisão judicial 
de tornar indisponível conteúdo 
considerado impróprio. Essa 
medida impede que os prove-
dores façam de alguma manei-
ra, censura prévia de conteúdo 
como forma de evitar prejuízos 
comerciais ou jurídicos. 

Quando o usuário tiver al-
gum conteúdo retirado, deverá 
ser informado pelo provedor o 
motivo e ter direito de defesa. 
Caso isso atenda decisão ju-
dicial, o internauta pode pedir  
que seja feita no lugar do con-
teúdo a exibição da ordem judi-

cial que fundamentou a retirada 
de seu conteúdo do ar.

> O papel do governo

Nessa construção de ci-
dadania, cabe ao governo pro-
mover o desenvolvimento da 
internet, atentando para a ex-
pansão do acesso e adotando, 
preferencialmente, tecnologias 
livres de código aberto. Elas 
permitem que desenvolvedo-
res alterem e  aprimorem essas 
tecnologias.

> Internet: um campo de 
disputa

A aprovação do Marco 
Civil aconteceu num momento 
em que o homem mais 
procurado do mundo não é um 
assassino, terrorista ou gran-
de ladrão de banco. Edward 
Snowden é um ex-técnico da 
CIA, que denunciou ao mundo 
o sistema de espionagem de 
cidadãos, empresas e governos 
de todo o mundo por parte dos 
Estados Unidos. Na lista de 
vítimas, a presidente do Brasil, 
Dilma Rousseff, e a Petrobras. 
Esse escândalo fez com que 
o projeto passasse a tramitar 
com regime de urgência. Mas, 
cabe afirmar que, a construção 
do Marco Civil foi uma iniciativa 
da sociedade civil, não do 
governo.

Parte fundamental da 
estrutura do sistema capita-
lista hoje, assim como os ou-
tros meios de comunicação 
de massa, a internet se tor-

e serviço acessado pelos usuá-
rios. Essas informações seriam 
disponibilizadas à polícia ou Mi-
nistério Público, mediante auto-
rização judicial.

Para especialistas, isso 

com regime de urgência. Mas, 
cabe afirmar que, a construção 
do Marco Civil foi uma iniciativa 
da sociedade civil, não do 
governo.

Parte fundamental dddadadadadadadaddadadadadadadadadadadddadddddddddddddadadddddddddadddddddddddd  
estrutura do sistema cccccccccaaaaaaaapapapappappppppaapapapppapppppaappaappaaappppppiiitititititittitittttttttaaa-a-a-a-aaa-aa-a
lista hoje, assim comooooooooooooooooo oo o o oo o ooooo oooossssss s s s ss ssssss ss sss ss s s oooouoououuoouououuuuuuouuuuuuuu-----
tros meios de commmmmmmmumumuuummumuumummmmmmmm nnnnnininininininininiiiiiiniiin cccccccccacacacaacacccccaaaaaccaaaaaccaaaaaççççççãçãçãçãçããçãçãçãçãçãçãçãçãçãçççãçãçãçããçãçãçãçãçããçãçãçãçããçãçããçãçãçççççããçãçãçãçãçãççãçãçãçãçãçããçããçããççãããããçãçãããçãçãããççãçãççççç oooooooo ooooooo o 
de massa, a inteteteeteeeeeeeeeerrrnrnrnrrnnneeeteteteteteteteteteteetetetetettettettettetttetetettettttettettt ssssssssssssssssssseeeeeeeeeee eeee eeeee e eeee eee e eeee eee eeeeeeee  eeeee ttttttotooooooototoor-r-r-r-r

Mas, cabe 
afi rmar que, a 
construção do 
Marco Civil foi 

uma iniciativa da 
sociedade civil, 
não do governo .
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nou uma necessidade para 
o homem do Séc. XXI. Mas, 
nesse mar de conexões por 
onde navegam pessoas de 
todo o planeta, estruturas de 
poder (empresas e governos) 
tentam impor suas ideologias 
e controlar cidadãos e consu-
midores. Ao longo da história, 
a evolução técnica dos meios 
de comunicação, que deveria 
ampliar o conhecimento e me-
lhorar a qualidade de vidas das 
pessoas, tem sido apropriada 
por interesses particulares. O 
ciberespaço é hoje o principal 
canal de comunicação e me-
mória da humanidade. Daí a 
importância de ser regulamen-
tado, com liberdade, respon-
sabilidade e transparência.

> Informação e vigilância

Mapeando hábitos de 
consumo e comportamento a 
cada clique que damos, o sis-
tema capitalista sabe como nos 
tornar mais dóceis, saciando 
nossas necessidades enquan-
to consumidores (por vezes, as 
criando). Se estamos todos no 
mesmo espaço (a rede) e no 
mesmo tempo (sempre conec-
tados), fica mais fácil sermos 
disciplinados.

A internet é convergen-
te.  A tevê, o rádio, o cinema 

e o jornal estão diante de nós 
sempre que estivermos online. 
O conteúdo produzido por em-
presas pertencentes a poucas 
famílias, monopolizadoras da 
comunicação, preenche nosso 
dia. E nossas reações a todos 
esses estímulos são medidas 
por cliques, compartilhamen-
tos, citações, postagens, aces-
sos. Alguém está de olho em 
nós o tempo todo. Como num 
pátio de um colégio na hora 
do recreio, há professores ao 
redor, no primeiro andar, nos 
observando.

Não é à toa que quando 
menos esperamos, vemos em 
nossa tela anúncios de pro-
dutos que de fato nos interes-
sam. Isso é só um exemplo. É 
característica de governos au-
toritários bloquear o acesso a 
determinados sites ou a toda 
rede, na tentativa de desmobili-
zar seus opositores. O ciberes-
paço tornou-se um campo de 
disputa, onde minorias e vozes 
silenciadas em outros canais 
constróem pautas e mobilizam 
em defesas de suas causas.

 
 > Memória

Se não conseguimos mais 
imaginar a vida sem conexão 
com a rede, precisamos estar 
atentos. Saber quem está por 

CIDADANIA DIGITAL

Autor
Jack de Carvalho, 35 anos, 
Formado em Comunicação 
Social, com habilitação em 

Jornalismo, é especialista em 
Teorias da Comunicação e da 

Imagem pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC).

oemaildojack@gmail.com

trás da conexão que usamos, 
quem acessa e guarda nossos 
dados, até onde queremos nos 
expor. Uma vez expostos, po-
deremos nos tornar dados que 
vagam pela rede por um tempo 
indeterminado e, quem sabe 
daqui a dez anos, alguém con-
siga saber de algo que fizemos 
hoje e nos arrependemos tre-
mendamente para sempre. A 
memória digital pode fazer com 
que um erro juvenil nunca seja 
esquecido, e que mesmo quan-
do adulta essa pessoa saia do 
anonimato por conta dele. Há 
quem defenda que o conteúdo 
da internet não seja eternizado, 
que tenha uma vida útil e que 
nós possamos definir quando 
queremos que aquilo que publi-
camos deixe de existir. Como se 
vê, há muito que ser discutido 
e construído quando se fala da 
rede mundial de computadores.

> Regulamentação

A Lei do Marco Civil co-
meça a valer a partir do dia 23 
de julho, mas ainda será regu-
lamentada. Porém esse pro-
cesso não foi definido. Para 
acompanhar mais essa etapa, 
sugiro acessar:
www.marcocivil.org , 
www.fndc.org , www.cgi.br  e 
www.intervozes.org .
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Dados emitidos em maio de 
2014 pelo Conselho Fede-
ral de Odontologia, mos-

tram que o Brasil possui 256.979 
cirurgiões-dentistas. No Ceará 
há um total de 5.713 CD. Os nú-
meros consideram as informa-
ções dos Conselhos Regionais 
de Odontologia.

O levantamento apresenta 
os dados estatísticos referentes 
aos profissionais, especialistas e 

CURIOSIDADE

Jurisdição
Cirurgião-
Dentista 
CRO-Ceará

entidades odontológicas. É pos-
sível conhecer a distribuição de 
profissionais e entidades por mu-
nicípio dos CROs.

Separamos algumas infor-
mações para o conhecimento de 
todos. O arquivo completo está 
disponível no site do CFO – 
www.fco.org.br .
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Foi em seu ambiente de 
trabalho, que o DJ Itaquê 
recebeu a equipe da 

revista Odonto Nordeste. Uma 
conversa descontraída, rica 
de detalhes da vida, projetos 
e realizações do cirurgião-
dentista que se tornou um 
conceituado profissional da 
música em Fortaleza.

Filho do médico e vere-
ador de Fortaleza Iraguassu 
Teixeira e da enfermeira Aleu-
da Maria Figuereiro, Itaquê 
Figueiredo de Castro Teixeira, 
ingressou em 1995 na primeira 
turma do Curso de Odontologia 
da Universidade de Fortaleza - 
Unifor. Em 1996 foi eleito o pri-
meiro presidente do Conselho 
Acadêmico do Curso. Colou 
grau em 1999, mesmo ano, em 
que iniciou sua carreira profis-
sional como DJ. A qual exerce 
até hoje.

 Odonto - O nome Itaquê é 
sua identificação artística?

Itaquê - Não. Esse é meu 
nome de batismo. Ele tem ori-
gem indígena igual ao do meu 
pai que se chama Iraguassu. Eu 
brinco que eu não sei escolher 
nome artístico, eu já nasci com 
ele. Itaquê foi um nome que deu 
certinho com o trabalho, com a 
veia artística. É uma prova que 
eu sempre tive muito talento 
para área artística (entre risos).

Odonto – Quais as suas 
saudades da infância?

Itaquê – Quando me 
perguntam o que me lembro 
da minha infância eu recordo 

Entrevista: Itaquê Figueiredo

Um Cirurgião-
Dentista apaixonado 
pela música

que no maternal, eu deveria ter 
entre 4 ou 5 anos, a minha mãe 
ou meu pai iam me deixar no 
colégio e tinha uma esteira na 
sala de aula para o momento 
do descanso. Tocava uma 
música e a gente deitava para 
descansar antes de começar a 
aula. Esse é o fato que lembro 
com mais intensidade da minha 
infância.  Eu lembro, também, 
da falta que eu senti do pai e 
da mãe no colégio. Ás vezes eu 
chorava e ficava recolhido. Às 
vezes os professores ligavam 

para o hospital para chamar 
meu pai ou minha mãe.

Odonto – O curso de 
odontologia foi sua primeira 
opção para graduação?

Itaquê - Eu cheguei a fazer 
o vestibular de medicina. Passei 
na primeira fase. E o dia da 
segunda fase foi o mesmo dia 
do vestibular de odontologia. Eu 
tive que escolher entre uma ou 
outra. E aí eu fui fazer a prova de 
odonto. Se você me perguntar o 
porquê que eu escolhi odonto, 

eu não saberei responder. O 
fato é que eu passei na odonto 
e fiquei nela. E não tive crise de 
depois se sentir arrependido da 
escolha feita.

Odonto – Então, a área da 
saúde sempre foi sua opção de 
área para trabalhar?

Itaquê - Sou filho de médi-
co com uma enfermeira. Cresci 
vendo procedimentos de cura-
tivos. Indo para hospitais. Mi-
nha mãe era chefe de controle 
de infecção do HGF. O meu pai 
trabalhava na emergência do 
IJF, que na época era chama-
do de Assistência Pública Mu-
nicipal. A saúde está no meu 
sangue desde que nasci. Eu 
sempre quis a área da saúde. 
A minha avó materna era den-
tista. A única mulher da turma 
dela de odontologia. Era uma 
época onde os cursos da área 
de saúde eram feitos só por ho-
mens. Eu sempre dizia, quando 
criança, que eu queria ser den-
tista igual à vovó.

Odonto – Você fez parte da 
primeira turma de Odontologia 
da Universidade de Fortaleza 
e colou grau em 1999.  Quais 
as dificuldades que você 
encontrou no início de carreia?

Itaquê – Assim, que eu 

Itaquê é 
meu nome de 

batismo. Ele tem 
origem indígena 
igual ao do meu 

pai que se chama 
Iraguassu
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Itaquê – Teve um caso 
em uma clínica dessas que eu 
trabalhei na época que, foi um 
momento de decisão minha. 

Foi um momento em que eu 
tive que decidir se continuava 
trabalhando ali ou não. E eu 
decidi sair. Era um caso de um 
paciente hipertenso, diabético 
que chegou com muita dor 
de dente. O dente estava 
condenado, não tinha mais o 
que fazer. Já tinha sido tentado 
fazer odondotia, o paciente não 
tinha condição de fazer prótese, 
estava com raiz residual em 
outras unidades. Eu tinha que 
escolher o que iria fazer. E aí 
eu pedi para a atendente dessa 
clínica um tenciomêtro, porque 
o paciente era hipertenso e 
não havia tomado o remédio 
naquele dia. Ela me disse 
que não tinha tenciomêtro na 
clínica. Aí eu pedi anestésico 
especial para poder fazer algum 
procedimento que não fosse tão 
evasivo. Ela me respondeu que 
também não tinha na clínica. Eu 
perguntei se o paciente estava 
com a diabetes controlada, ele 
respondeu que sim. Porém, fazia 
mais de três meses que ele tinha 
feito o ultimo exame para medir 
a taxa de glicemia. Com esse 
cenário, eu decidi não atender 
o paciente. Expliquei para ele 
que com aquele quadro clinico, 
somado a ausência de material 

adequado,  eu não tinha 
condição de atendê-

lo. Eu lembro que 
a minha chefe 

disse que 
eu tinha a 

me formei eu fui trabalhar no 
interior. Contratado por uma 
clinica particular em Cascavel. 
Eu trabalhava três dias na 
semana com plantões de 
12h, totalizando uma carga 
horária de 36 horas semanais. 
Eu trabalhava no interior e 
em Fortaleza eu tinha um 
consultório na periferia, no 
mesmo espaço da clínica do 
meu pai. Depois, tivemos que 
fechar a clínica, porque estava 
ficando inseguro, havia muitos 
assaltos. Nessa época a minha 
vida era muito agitada. Eu 
atendia em Cascavel, na clínica 
com papai e em dois planos 
de saúde. O grande desafio 
era fazer de tudo um pouco. E 
o detalhe é que quando você 
sai da faculdade, você sai para 
trabalhar com que há de melhor, 
porque lá a gente aprende a 
trabalhar com os melhores 
materiais, com a atendente 
com a gente o tempo todo. 
Na faculdade nós tínhamos 
todo o suporte de ACD e 
THD. Na vida real não é bem 
isso que acontece. No interior 
havia uma atendente para 
quatro consultórios. Então, nós 
tínhamos que assumir a função 
de atendente e não tinha como 
a gente exigir algo diferente, 
pois era um sistema de serviço 
que era mais econômico. 

Odonto – Foram vários 
atendimentos realizados, 
tanto no interior como 
na capital. Você se 
recorda de algum 
caso que mais 
lhe marcou?

Com esse 
cenário, eu decidi 

não atender 
o paciente. 

Expliquei para 
ele que com 

aquele quadro 
clinico, somado 

a ausência 
de material 
adequado,  

eu não tinha 
condição de 

atendê-lo
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Entrevista: Itaquê Figueiredo

obrigação de atender, nem 
que fosse para fazer profilaxia. 
O que eu não podia era deixar 
de atender por falta de material 
específico para o caso dele. 
Por conta desse episódio eu 
pedi demissão. 

Odonto – Você em algum 
momento se arrependeu da 
decisão que tomou?

Itaquê – Eu acho 
que foi uma decisão muito 
amadurecida para minha 
idade na época. Eu era recém-
formado, ainda ia completar 
dois anos de formado. Sei 
que foi uma decisão muito 
acertada para minha profissão. 
Imagina se eu tivesse atendido 
o paciente nas condições que 
eles queriam que eu atendesse 
e o paciente morresse em 
minhas mãos? Isso poderia ser 
o fim da carreira.

Odonto – Em que 
momento aconteceu a transição 
de cirurgião-dentista para DJ? 
Como surgiu o interesse pela 
música?

Itaquê - Quando já estava 
perto de se formar em 1998, 
começamos a fazer festas 

para arrecadar dinheiro para a 
formatura. E para as festas a 
gente contratava sempre DJs. 
E foi aí que começou minha 
historia como DJ, em 1998. 
Eu era responsável por fazer 
a lista das músicas para o DJ 
contratado tocar nas festas. 
Mas, eles acabavam não 
tocando o que a gente queria. 
Eu reclamava muito porque 
o repertório não era o que a 
turma estava esperando. E aí 
eu passei a entrar na cabine 
do DJ para tentar garantir que 
o repertório fosse tocado. E 
nessa história toda em 1999, eu 

comecei em maio a trabalhar 
profissionalmente como DJ. 
Isso antes de está formado.

Odonto – Você fez algum 
curso para se profissionalizar 
como DJ? Havia algum 
profissional em que você se 
inspirava no inicio de carreira?

Itaquê - Até hoje eu nunca 
fiz o curso de DJ. Eu só fiz ler e  
estudar muito sobre o assunto. 
Na época que comecei só 
existia o disco de vinil. Era uma 
época que era bem caro para 
exercer a profissão. Uma fase 
de transição entre o disco de 
vinil e o CD. Nas boates havia 
as duas opções mais eu usava 
mais o vinil. Nessa época, eu 
lembro que os DJs que eram 
meus ídolos eram o Silvio de 
Paula e o Daniel de Paula. Eles 
eram os dois DJs bem famosos 
daqui. E logo depois eu conheci 
o Marciano Diogo, outro grande 
DJ. Nessa época não havia 
muitos profissionais na cena 
eletrônica. A profissão de DJ é 
nova e foi regulamentada em 
2013. Naquela época eu ia para 
as boates para ver os DJs que 
eu gostava. Para mim eles eram 

Na época que 
comecei só 

existia o disco 
de vinil. Era 

uma época que 
era bem caro 
para exercer a 

profi ssão
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fonte de inspiração. Para mim 
era muito mais observação do 
que diversão. Eu ficava olhando 
tudo o que eles iam fazer.

Odonto – Como dizem a 
primeira vez ninguém esquece. 
Você se lembra da sua primeira 
festa como profissional? 

Itaquê – A Primeira festa 
que fiz foi em 22 de maio de 
1999. Eu estava no Congresso 
da ABO, no meio de uma aula, 
quando recebi um telefonema 
de uma amiga que trabalhava 
com organização de eventos 
sociais. A ligação era para 
me convidar para tocar numa 
festa de aniversário de um 
cliente dela. De imediato eu 
fiquei muito preocupado com 
a proposta, pois eu era dentis-
ta. Fiquei me perguntando: se 
sair alguma coisa nas colunas 
sociais ou uma nota no jornal? 
Como ficará minha credibilida-
de perante meus pacientes?  
Será que os pacientes pen-
sarão: como um dentista que 
passa a noite trabalhando, irá 
acordar e atender às 7h? Nes-
sa época, minha rotina era cor-
rida. Eu precisava ir trabalhar 
ás 7h, tinha a clinica, estava 
concluindo o TCC. Embora, eu 
não quisesse fazer a festa, não 
era possível dizer não, pois a 
minha amiga já tinha vendido 
meus serviços e já tinha até 
recebido o pagamento. No fim 
das contas a festa foi ótima e 
me abriu as portas.

Odonto – Quanto a sua 
empresa de música, ela nasceu 
quando? Quais os serviços 
prestados?

Itaquê – Nós abrimos a 
empresa em 1999. Era apenas 
uma sala. Hoje temos 6 salas, 
com um estúdio. Ofertamos 
curso para DJs, produção 
de sets e trilhas musicais 
para vídeos corporativos e 
ambientes, trabalhamos com 
rádio virtual para lojas, aluguel 

de equipamentos de som, 
aluguel de equipamentos para 
DJ, com produção de eventos. 
Eu ramifiquei a empresa para 
dentro da área da música, para 
o quê eu poderia atender.

Odonto – Qual o significado 
da logomarca da empresa?

Itaquê – É uma cabeça, 
dois braços e dois discos. 
Essa marca foi resultado de 
dois anos de estudo. Ela dá a 
ideia de movimento, que não 
estamos presos ao serviço de 
DJ, mais que temos braços, 
que há outros serviços. Ela nos 
identifica. É engraçado, que 
hoje, não precisamos colocar 
meu nome. A logomarca já 
identifica quem somos.

Odonto – E o quê ainda 
falta ser conquistado?

Itaquê – Estamos nos 
organizando para abrir uma 
loja virtual que trabalhe com 
materiais para os DJs da 
cidade. Estamos na fase 
de providenciar todas as 
documentações, registros e 
liberações. Outro passo, como 
DJ, é atingir outras cidades. Já 
estamos com contratos para 
Portugal, Curitiba, Recife. São 
degraus que estamos subindo 
esse ano.

Odonto – Existe uma frase 
ou pensamento que identifica o 
Itaquê?

Itaquê – Existe sim, é 
uma frase de Luís Fernando 
Veríssimo. Ela é a nossa filosofia 
de trabalho na empresa. 
Quando a gente acha que tem 
todas as respostas, vem a vida e 

A saúde 
está no meu 

sangue 
desde que 

nasci

muda todas as perguntas. Essa 
frase me acompanha desde a 
faculdade.  Eu também, gosto 
muito dessa outra frase: A vida 
é um espelho, um reflexo. Se 
você não gosta do que está 
recebendo, observe o que você 
está emitindo. Ou seja, tudo o 
que eu faço volta para mim.

Odonto – Podemos dizer 
que sua carreira como DJ está 
alicerçada. Você pensa na 
possibilidade de voltar a exercer 
a odontologia?

Itaquê – Desde a infância 
duas paixões me acompanham: 
a saúde e a música. Então, tudo 
é possível. Sou apaixonado 
pela Odontologia, pela estética 
odontológica. 

Odonto – Você frequentou, 
desde a graduação, a ABO-CE. 
O que você poderia dizer desse 
espaço?

Itaquê -  A ABO é um 
local de encontro para todos os 
alunos, ex-alunos, profissionais, 
para os dentistas que não 
exercem mais a profissão. 
Todos, sempre, são bem 
vindos lá. Sempre somos bem 
recebidos. É sempre a maior 
festa. A ABO é uma casa de 
amigos.

Odonto – Entre os fatos 
que lhe marcaram ao longo dos 
anos, o quê você tomou como 
lição de vida?

Itaquê – Aprendi que 
nada como a maturidade. Com 
o tempo a gente vai vendo 
que não é o quê a gente quer. 
Nós somos um ser dentro da 
sociedade. Que não somos 
a razão absoluta. A razão 
absoluta é do coletivo. É o 
coletivo que deve decidir, não 
sou eu sozinho.
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Você já parou para pensar 
que, para alcançarmos o 
sucesso em nossa carrei-

ra não devemos focar apenas 
em nossas habilidades técni-
cas? Atualmente muitos profis-
sionais que desejam destaque 
são acompanhados por um Co-
ach, que é um profissional que 
busca extrair o máximo de ou-
tros profissionais, para que eles 
obtenham a maior performance 
possível e assim desenvolvam 
por completo suas competên-
cias profissionais. Segundo o 
inglês John Whitmore, um dos 
maiores Coaches da atualida-
de, a essência do Coaching é o 
trabalho com metas e o desen-
volvimento de competências 
para alcançá-las.    

Nosso trabalho inicial é 
detectar na vida profissional 
e pessoal do cliente o seu es-
tado atual, como vive, como 
desemprenha seu trabalho, en-
fim, como são os seus proce-
dimentos diários. Em seguida, 
identificamos qual o estado de 
vida desejado, mais uma vez, 
incluindo os aspectos profissio-
nais e pessoais e aí traçamos 
um plano de metas para que 
esse estado seja alcançado. 
Nesse processo detectamos 
ainda quais são os motivos 
que, por ventura, estejam racio-
nalmente ou emocionalmente 
impedindo-o de alcançar seus 
resultados desejados. 

O Coaching é um pro-
cesso de alcance de resultados 
rápidos, diretos e harmônicos. 
É atualmente utilizado no mun-
do inteiro, desde profissionais 
liberais até CEO´s de grande 
multinacionais, como a Apple 

e a Google. Profissionais da 
área de saúde, em especial os 
odontólogos, necessitam de-
senvolver com seus pacientes, 
um relacionamento baseado 
em empatia, confiança e resul-
tados positivos. Quando tra-
balhamos nesses profissionais 
esses pilares de fidelização, a 
médio ou curto prazo, os resul-

Excellence Coaching para 
Odontólogos UNIABO - 25 e 26 de julho 2014

CORPO DOCENTE
Prof. João Paulo Gurgel
> Master Coach certificação internacional pela Florida Christian University;
> Graduado em Ciências Biológicas ;
> Empresário / Diretor Executivo da M77 Coaching e Desenvolvimento;
> Especialista em Business Coaching e Life Coaching;
> Escritor e palestrante internacional;
> Criador do seminário F4 de Inteligência Emocional e do Excellence Coaching.

O Coaching 
é indicado para

quem busca
mudanças

objetivas, para 
quem deseja 
resultados 

efetivos

tados são surpreendentes. 
É ainda extremamente 

importante que o Coach de-
senvolva junto ao seu cliente 
um trabalho personalizado, co-
nhecendo de perto a realidade 
e a rotina do profissional. Para 
isso, desenvolvemos junto a 
ABO o curso Excellence Coa-
ching para odontólogos, com 
enfoque nas mais eficazes téc-
nicas aplicadas nos Estados 
Unidos, Brasil e Europa. Nesse 
curso abordaremos temas fun-
damentais como atendimen-
to de excelência, desenvolvi-
mento de relacionamento com 
paciente, gestão de pessoas, 
estabelecimento de metas, 
programação neurolingística 
e inteligência emocional. Com 
esse conteúdo, temos a certe-
za de estarmos potencializando 
as competências de nossos as-
sociados. 

  

CURSOS
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AVALIAÇÃO DA REPRODUTIBILIDADE 
DA POSIÇÃO NATURAL DA CABEÇA: 
PROJETO – PILOTO

Artigo baseado em TCC apresentado como parte dos requisitos para Conclusã o 
do Curso de Especializaç ã o em Ortodontia, sob a orientaç ã o do Prof. Dr. Elionai 
Dias Soares - Famosp/SP.

EVALUATION OF THE REPRODUCIBILITY OF 
NATURAL HEAD POSITION: PROJECT - PILOT

ARTIGO CIENTÍFICO

RESUMO
O objetivo desse trabalho foi avaliar a reprodutibilidade 

da posição natural da cabeça (PNC). Foram selecionados 24 
cirurgiões-dentistas, sendo 04 do gênero masculino e 20 do 
gênero feminino e divididos em 02 grupos: grupo I, formado 
por 13 alunos de especialização em Ortodontia, e grupo II, 
formado por 11 especialistas em Ortodontia, que com o 
auxílio de uma câmera digital e de um modelo fotográfi co, 
registraram a possível PNC deste. Através de um software foi 
medido o ângulo vertical-verdadeira/ tangente ponta do nariz-
ponta - ponta do mento, de cada registro, onde 23° foi tido 
como padrão pelo bom posicionamento do modelo feito por 
um dos participantes, considerando um desvio de ±1,5°. Em 
seguida, a sequência de 24 fotografi as foi passada a cada 
um participante, que respondeu se estava ou 
não em PNC. Todos os dados foram colhidos 
para análise estatística. Apenas 46,2% dos 
indivíduos do grupo I e 45,4% do grupo II 
posicionaram dentro do desvio padrão, não 
sendo possível reproduzir a PNC em ambos. 
Para 66,7% de todos os indivíduos, o registro 
tido como padrão (23°) estava em PNC. A sua 
prática se mostra subjetiva, porém critérios 
devem ser adotados para o correto registro 
da PNC.

Descritores: Posição natural da ca-
beça, reprodutibilidade, ortodontia.

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate 

the reproducibility of the natural head position 
(NHP ). We selected 24 dentists, 4 males and 20 females 
were divided into 2 groups: group I comprised 13 students 
for specialization in orthodontics, and group II , consisting of 
11 specialists in orthodontics , which with the aid of a digital 
camera and a photographic model , recorded the PNC this . 
Through software measured the vertical angle - true / tangent 
tip of the nose - tip - the tip of the chin of each record, which 
was 23 ° as a standard for proper positioning of the model 
made by one of the participants, considering a deviation of 
± 1.5 °. Then the sequence of 24 photographs was passed 
to each participant who answered was whether or not PNC. 
All data were collected for statistical analysis. Only 46.2 % of 

group I and 45.5 % in group II positioned within the standard 
deviation, it is not possible to demonstrate the reproducibility 
of the PNC in both. For 66.7 % of all individuals, the record as a 
standard ( 23 ° ) was at PNC . The practice proves subjective, 
but criteria should be adopted for the proper recording of 
PNC.

Descriptors: Natural head position, reproducibility, 
orthodontics.

INTRODUÇÃO 
No diagnóstico ortodôntico, faz-se necessário o 

emprego a análise cefalométrica, que é uma ferramenta 
auxiliar para o desenvolvimento de um plano de tratamento 
mais completo e mais efi caz.

Em 1982, num congresso de 
antropologia ocorrido na cidade de Frank-
furt, foram defi nidos alguns planos intra-
cranianos considerados fi xos, usados até 
os dias de hoje.

 Posteriormente, cientistas 
provaram que tais orientações fi xas são 
anatomicamente instáveis, ou seja, sofrem 
variações anatômicas importantes, que 
podem resultar num diagnóstico errôneo 
e, em consequência deste, o incorreto 
emprego de mecânicas ortodônticas no 
decorrer do tratamento. 

Mais adiante, estudiosos 
observaram que todo ser humano tem 
uma maneira natural de posicionar sua 
cabeça no dia-a-dia, seja em movimento, 

seja em inércia, e que essa maneira natural de posicionar a 
cabeça refl ete integral e consistentemente a realidade dele.

Essa posição pode ser reprodutível em laboratório, 
seguindo um protocolo específi co para posicionar o paciente. 
Tendo como referência uma corda presa na parede, de frente 
para o mesmo, e de modo que sua extremidade superior fi que 
fi xa na parede, e que na extremidade inferior livre, deve-se 
fi xar um peso, normalmente de chumbo, de forma a manter a 
corda totalmente verticalizada. A este dispositivo chamamos 
de vertical verdadeira ou prumo. O operador posiciona o 
paciente e, com uma câmera digital, o fotografa, incluindo 
o prumo na fotografi a. Através de um software, mede-se o 

todo ser 
humano tem uma 
maneira natural 

de posicionar sua 
cabeça no dia-
a-dia, seja em 

movimento, seja 
em inércia
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ângulo formado pelo cruzamento de uma linha que tangencia 
a ponta do nariz até a ponta do queixo do paciente com o 
prumo. Considerando que aí o paciente está em posição 
natural da cabeça, mede-se o ângulo descrito anteriormente 
e faz-se o registro.

O objetivo deste estudo foi avaliar a prática de 
reprodutibilidade da posição natural da cabeça entre dois 
grupos de cirurgiões-dentistas de Maceió-AL, formados por 
alunos e ex-alunos no curso de especialização de Ortodontia 
pela FAMOSP.

MATERIAIS E MÉTODOS 
Para a realização da pesquisa, foram selecionados 

24 cirurgiões-dentistas, sendo 04 do gênero masculino e 20 
do gênero feminino.

Os participantes foram divididos em 2 grupos: 
grupo I, formado por 13 alunos do terceiro ano do curso de 
especialização em Ortodontia FAMOSP, e grupo II, formado 
por 11 especialistas recém diplomados em Ortodontia pela 
mesma escola. Todos os indivíduos foram familiarizados com 
o tema de “reprodutibilidade da posição natural da cabeça”, 
conforme aula teórico-prática ministrada no decorrer do 
curso.

Cada participante recebeu, sem o seu conhecimento 
e de forma aleatória, uma letra e um número para sua 
identifi cação no trabalho.

Foi utilizada uma câmera fotográfi ca digital da 
marca SONY, modelo DSC W630, com zoom ótico em 3,1 
x, apoiada sobre um pedestal posicionado em cima de uma 
mesa qualquer, com o intuito de se obter o registro fotográfi co 
do modelo manipulado até a posição natural da cabeça por 
cada participante. O participante foi orientado a fi car de fora 
do recinto, aguardando a sua participação na pesquisa.

As tomadas fotográfi cas foram obtidas em locais 
aleatórios, porém seguindo um padrão específi co, descrito 
a seguir: uma sala, devidamente iluminada, com um tecido 
azul do tipo “TNT” preso à parede com fi ta adesiva, usado 
como pano de fundo para as fotografi as. Em seguida vinha a 
montagem do prumo, que representou a vertical verdadeira. 
Para tanto, foi utilizada uma corda na cor branca, medindo 
cerca de 150 cm, em que sua extremidade superior foi fi xada 
à parede coberta pelo TNT, e que em sua extremidade inferior 
foi fi xado um peso de chumbo, de modo a deixar a corda 
totalmente verticalizada e inerte. A câmera fotográfi ca estava 
apoiada sobre um pedestal e ambos sobre uma mesa qualquer, 
onde a distância da câmera até o solo era de 160 cm e a 
distância da câmera até o modelo-fotográfi co era de 170 cm. 
Uma marca indicativa no chão foi confeccionada servindo de 
referência ao modelo, que repousou em cima dela, de pé e de 
perfi l para a parede, estando a 10 cm desta.

RESULTADOS
Foram analisados alguns pontos: comparação do 

ângulo formado pela vertical verdadeira / tangente ponta do 
nariz - ponta do mento, estando o modelo fotográfi co em 
PNC; comparação com o padrão 23°, e avaliação individual 
das fotografi as, comparando-as com os 02 grupos.

Para analisar os ângulos medidos pelos participantes 

comparando os 02 grupos, foram utilizados os testes 
t-Student para a média e teste F para as variâncias e também 
comparando com o valor padrão, assim analisando o erro nas 
medições dos participantes. Para comparação de proporções, 
utilizou-se o teste para duas proporções. Utilizou-se o nível 
descritivo (ou nível de signifi cância ou p-value) de 0,05, o que 
equivale a uma confi ança de 95%.

Inicialmente, comparou-se os resultados medidos 
pelos 02 grupos. No Graf 1.0 temos as medidas resumo:

Gráfi co 1.0 – Média ± 1 desvio padrão para PNC – todos os 
participantes.

Um dos resultados, participante “B3”, foi muito 
dissonante do valor padrão. Decidiu-se fazer a análise com e 
sem o resultado desse participante. Pelos resultados sem ele 
(GRAF 1.1 e GRAF 1.2):

Gráfico 1.1 – Média ± 1 desvio padrão para PNC – sem 
par ticipante B3.

Gráfico 1.2 – Box-plot para PNC – sem par ticipante B3.

ARTIGO CIENTÍFICO

18 - ODONTOnordeste.com | ABO-CE

OdontoNordeste02.indd   18OdontoNordeste02.indd   18 18/6/2014   10:15:2018/6/2014   10:15:20



ABO-CE | ODONTOnordeste.com - 19

Pelos resultados, pode-se perceber que não tem 
muita diferença aparente entre os dois grupos. Nota-se 
também que ambos variam bastante, principalmente se 
considerar a variação máxima de ±1,5°. 

Já na comparação com o padrão 23°, compararam-
se os resultados dos participantes contra o valor padrão 23°, 
considerando-se a variação máxima de ±1,5°, o que dá os 
resultados na faixa de 21,5° a 24,5° graus como aceitáveis 
para a PNC do modelo fotografado.

Essa verifi cação seria o mesmo que analisar a 
precisão do método, ou seja, a variação dos resultados dos 
participantes, a qual também é chamada de incerteza da 
análise. Entende-se por um método preciso aquele que tem 
pouca variação de resultado quando está analisando uma 
mesma amostra.

Uma convenção utilizada para saber se uma análise 
varia muito ou não é adotar que 99,73% do erro (representado 
pelo desvio padrão) desta análise devem ser preferencialmente 
no máximo 10% da variação aceitável dos dados (tolerância 
de ± 1,5°), ou seja, quociente entre o desvio padrão devido 
à análise e o desvio padrão entre os pacientes deve ser no 
máximo 10%.

Para se ter ideia do que signifi ca um quociente de 
10%, é só imaginar que as avaliações se distribuam de acordo 
com uma distribuição normal. Quando for feita a análise tem-
se que o resultado dela não é preciso e, portanto, o resultado 
varia numa determinada faixa de dados e então não é possível 
distinguir dois pacientes diferentes, ou seja, confundem-se 
estes pacientes. Esta faixa de incerteza (considerando 10%) é 
representada pela linha azul no Graf 1.3: 

Gráfico 1. 3 - Exemplo da variação da análise em 10% (linha 
azul) comparado com a variação aceitável.

Se o erro da análise for de 30%, a incerteza será 
bem maior (e, portanto o confundimento será maior), como 
se pode observar pelo Graf 1.4. Portanto quanto menor for 
o erro da análise, menos incerteza e confundimento irão 
ocorrer.

Foi feita a conta do %P/T para os avaliadores e 
o resultado foi uma grande variação em todos os grupos: 
grupo I ( %P/T = 523%), grupo II com “B3” ( %P/T = 
810%) e grupo II sem “B3” ( %P/T = 348%). Isso signifi ca, 
em outras palavras, que o erro de medição foi de (o valor 
medido em graus pode ser estar dentro da faixa de variação 
±x°): grupo I (erro ±7,8°), grupo II com “B3” (erro ±12,1°) 

e grupo II sem “B3” (erro ±5,2°).

Gráfico 1.4 - Exemplo da variação da análise em 30% (linha 
azul) comparado  com a variação aceitável.

Apesar da grande diferença visual entre os grupos, 
não houve diferença signifi cativa entre eles (pelo teste F para 
variabilidade). Vale lembrar que de qualquer forma ambos os 
grupos apresentaram uma variação muito grande entre os 
avaliadores (muito maior do que os 30% aceitáveis).

Outra medida feita descritivamente foi o percentual 
de avaliadores que mediram dentro do padrão. Pelo Graf 2.0, 
podemos notar que no geral, somente 45,8% das medições 
caíram dentro do padrão (23°±1,5°) e que a diferença 
entre os dois grupos é pequena (46,2% contra 45,4%). Foi 
elaborado um teste para duas proporções pra verifi car se os 
percentuais eram diferentes entre os 2 grupos e obteve-se 
o nível descritivo de 0,973 pelo qual não aponta diferença 
signifi cativa entre os dois grupos.

Gráfico 2.0 - Percentual dos ângulos medidos dentro do 
padrão.

Agora foram analisados os resultados das avaliações 
das fotografi as. Essa análise foi somente descritiva, mostrando 
o que cada um dos avaliadores acha em relação à PNC das 
fotografi as. 

No Graf 2.1 tem-se representados os percentuais de 
respostas positivas (estava em PNC) para cada fotografi a. Por 
ele destacou-se que para a medida padrão (A7), 66,7% dos 
avaliadores acharam que ela realmente está em PNC. Com 
95% de certeza esse percentual pode variar entre 44,7% e 
84,4%. As fotografi as melhores avaliadas foram as A4, B6, 
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B8, B9 E B11. A pior fotografi a foi a B3, com somente 4,2%.

Gráfi co 2.1 – Percentuais de avaliação positiva para PNC das 
fotografi as.

O Graf 2.2 apresenta uma correlação entre o valor 
do PNC e o percentual de Sim. Seria esperado que para as 
fotografi as com ângulo PNC dentro da faixa de “normalidade” 
(21,5° a 24,5°) o percentual de avaliação “Sim” fosse maior.

Observa-se pelo gráfi co não haver uma correlação 
forte entre as duas medidas, ou seja, independentemente do 
valor medido do ângulo PNC estar dentro ou fora da faixa de 
“normalidade” (21,5° a 24,5°) o percentual de “Sim” varia de 
10% a 90%.

Gráfi co 2.2 – Correlações entre o percentual de avaliação positiva 
e o ângulo PNC.

Na comparação dos 2 grupos foram comparados os 
resultados dos percentuais de “SIM” para os 2 grupos. No 
Graf 2.3 têm-se as medidas resumo e no Graf 2.4 um Box-
plot com a distribuição dos percentuais de “Sim” avaliados 
nos dois grupos com todas as fotografi as.

  Pelos resultados, pode-se perceber que o Grupo 
II tem uma média levemente superior à do Grupo I, mas a 
variação em ambos os grupos é bem grande.

Para verifi car se as médias dos percentuais de “Sim” 
eram as mesmas nos dois grupos, foi feito um teste t para 
duas médias e obtive-se o nível descritivo de 0,309, pelo qual 
se conclui não haver diferença signifi cativa entre as médias 
dos dois grupos.

Para verifi car se a variabilidade dos dois grupos era a 
mesma ou não foi feito o teste F e obtive-se o nível descritivo 
de 0,681. Conclui-se não haver diferença signifi cativa em 

relação à variabilidade.

Gráfi co 2.3 – Média ± 1 desvio padrão para o Percentual de Sim.

Gráfi co 2.4 - Box-plot para o Percentual de Sim

DISCUSSÃO
Em referência a um trabalho metodológico de 

19886, a posição natural da cabeça (PNC) foi proposta como 
a postura básica para análise da morfologia craniofacial da 
literatura ortodôntica e antropológica, o que vai de acordo 
com outra pesquisa8, onde a PNC é apontada como método 
prioritário de diagnóstico ortodôntico. 

Estudos3, 19 concluíram que pontos intracranianos, 
os quais orientam planos como o horizontal de Frankfurt 
(PHF), não são estáveis e, por conseguinte, suas relações 
com planos verticais também sofrem variações biológicas, 
fato que põe em cheque a utilização de Frankfurt como plano 
de referência horizontal absoluta. Porém, em outra análise16, 
tanto a PNC quanto o PHF são extremamente necessários, 
um para diagnóstico e o outro para avaliação sequencial. A 
cabeça repousando sobre a Atlas tem uma posição instável. 
O Forame Magno e os côndilos do occipital estão um pouco 
para trás do centro de equilíbrio da cabeça, de tal forma que 
eliminando a ação muscular a cabeça cai para frente. Isto 
ocorre nas cochiladas. Especialmente é a musculatura cervical 
que mantém a cabeça com o olhar perpendicular à Vertical 
Verdadeira. A musculatura bilateral deveria manter o equilíbrio 
com o Plano Sagital coincidente com a Vertical Verdadeira. No 
entanto isto não acontece frequentemente, devido a diversos 
fatores, desde a postura corporal até espasmos musculares 
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e outros, os quais levam a cabeça a tomar uma auto-posição 
peculiar a cada indivíduo. É imprescindível que esta PNC seja 
estudada, colaborando decisivamente para o diagnóstico e 
plano de tratamento, mas conclui que a PNC, fruto de diferentes 
anormalidades, não é reprodutível através do tempo, algumas 
vezes nem mesmo em uma mesma secção, não servindo 
como referência para estudos sequenciais, sejam clínicos ou 
pesquisa. Desta forma há necessidade de 
se ter um padrão de posicionamento para 
avaliações através do tempo. Para tanto, 
inicialmente foi escolhido o Plano de 
Camper, posteriormente, substituído pelo 
Plano de Von Ihering, em 1882, tomando 
o nome de Plano Horizontal de Frankfurt, o 
qual passa pelos dois condutos auditivos 
e pelo ponto infraorbitário esquerdo. O 
PHF é a referência padrão tradicional para 
estudos sequenciais, aceita pelo mundo 
científi co universal e não há motivos para 
mudar.

Na análise acima16, o autor 
afi rma ser a PNC fruto de diferentes anor-
malidades e, portanto, não reprodutível 
através do tempo. Em discordância des-
te, outro estudo15 aponta que depois de 
15 anos, a variação da PNC continua a 
ser signifi cativamente menor do que a va-
riação de planos de referência intracrania-
nos na vertical, concluindo que análises 
cefalométricas, baseadas nessa posição, 
portanto, permanecem válidas ao longo 
do tempo.

Os achados dessa última 
pesquisa15 concordam com os achados 
deste artigo que, embora em um intervalo 
de tempo consideravelmente menor e 
levando-se em conta que os participantes 
não sabiam quais eram os seus registros fotográfi cos, houve 
uma taxa considerável de acertos quando dessas auto-
avaliações através das fotografi as (30 dias), apontando que a 
PNC pode ser sim reprodutível ao longo do tempo.

Em outra oportunidade, estudiosos12 afi rmaram 
que a posição natural da cabeça é de fácil reprodução e 
padronizada. A cabeça é posicionada verticalmente, com 
o paciente olhando um ponto no horizonte, o que implica 
em um eixo visual horizontal, Esta afi rmação mostra-se 
confl itante com este artigo, onde o percentual de angulações 
encontradas dentro do padrão considerado bom (23°) foi de 
46,2% para o grupo I, e 45,5% para o grupo II. 

Em outra investigação2, apesar de perfeitamente 
reprodutível, o ajuste do paciente em posição natural da cabeça 
deve seguir corretamente um protocolo e, por ser realizado por 
um único operador, este deve ser cuidadosamente treinado, o 
que concorda com este artigo, onde para a reprodutibilidade 
da PNC, deve-se seguir um protocolo já estabelecido para um 
melhor posicionamento, tendo o operador o cuidado de realizar 
um treinamento prévio. Tais afi rmações também corroboram 
com outra análise12, onde faz referência à importância de um 
profi ssional bem treinado para se posicionar corretamente um 

paciente em sua PNC. 
Uma pesquisa12 concluiu que é extremamente im-

portante que seja reservado a um profi ssional bem treinado 
o posicionamento dos pacientes em PNC e que isto faz dife-
rença no resultado fi nal. Tal afi rmação entra em confl ito com 
os achados deste artigo, onde no grupo II, formado por es-
pecialistas em ortodontia e, portanto, mais experientes, não 

houve diferença signifi cativa quanto aos 
ângulos encontrados durante o registro 
em comparação ao grupo I, formado 
por estudantes de ortodontia e, portanto, 
menos experientes. Como consequência, 
também não houve diferenças signifi ca-
tivas nas médias da PNC entre os dois 
grupos, assim como também não houve 
signifi cância em relação à variabilidade 
da PNC entre eles, o que só reforça ainda 
mais o confl ito destes achados com os 
estudos supracitados.

Houve outros confl itos na 
amostragem: um deles aponta que me-
nos da metade (45,8%) dos participantes 
posicionaram dentro da faixa de variação 
(21,5°- 24,5°). Houve também uma va-
riação muito grande entre os avaliadores 
no que diz respeito à medida do ângulo 
de cada um através da conta do % P/T 
(523% no grupo I e 348% no grupo II, 
contra os 30% aceitáveis em cada um). 
Nota-se, portanto, a falta de profundida-
de teórico-prática do tema aliada à falta 
de obediência de certos critérios.

Pelo Graf 2.1 nota-se que existe 
uma tendência para que as medidas 
dos participantes cheguem cada vez 
mais próximas ao padrão de “A7”, 
porém alguns desvios para aquém deste 

comprometem de certa forma o resultado fi nal. Este confl ito 
mais uma vez ressalta a importância de que certos critérios 
descritos pela literatura mundial sejam adotados para a correta 
prática do posicionamento do paciente em PNC.

CONCLUSÃO
A pequena amostragem pode ter interferido no 

resultado fi nal, já que os desvios nas medidas da PNC de 
alguns participantes, alguns além e outros aquém, tiveram 
um impacto maior diante de uma amostra reduzida.

A falta de uma maior experiência com a prática no 
tema aliada à falta de observância dos protocolos pertinentes 
à técnica podem ter sido decisivas para o resultado fi nal. Cabe 
um maior aprofundamento teórico e prático no manuseio da 
posição natural da cabeça na clínica ortodôntica.

Ficou claro que por trás de toda subjetividade em 
torno da técnica de posição natural da cabeça, existem 
critérios, estes que norteiam os princípios da prática e, 
portanto, indispensáveis à sua execução.

A experiência dos participantes do grupo II, na 
condição de especialistas, não contribuiu para a reprodução 
da PNC.

Ficou claro 
que por 

trás de toda 
subjetividade em 
torno da técnica 

de posição 
natural da 

cabeça, existem 
critérios, estes 
que norteiam 
os princípios 

da prática 
e, portanto, 

indispensáveis à 
sua execução
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O que veio a sua cabeça? 

Acredito que Post-it, Ap-
ple, Bombril e band-aid, respec-
tivamente certo? Isso é o que 
podemos chamar do poder das 
marcas. Uma marca quando 
bem trabalhada acaba sendo 
fixada na mente do consumidor 
e chega a ser confundida com 
o próprio produto, com o é o 
caso da Bombril, band-aid, lei-
te moça entre outras. Você não 
vai ao supermercado comprar 
esponja de aço e sim Bombril, 
mesmo que seja da empresa 
Assolan.  

Agora vamos na nossa 
realidade. A odontologia é uma 
profissão em que o contato pes-
soal é fundamental. Em nossa 
rotina diária lidamos com gente, 
gente é o nosso negócio. Como 
em quase todos os negócios da 
atualidade, para esse negócio 
prosperar deve haver empatia 
entre o profissional e o cliente 
consumidor de seus serviços 
ou produtos, na odontologia, o 
famoso paciente. 

Desde a faculdade so-
mos extremamente capacita-
dos em termos de atendimento 
técnico. Nossa rotina nos co-
loca em intimo contato com o 
nosso cliente e esse intimo con-
tato pode tanto fortalecer laços 

como prejudicar nossa imagem 
com os pacientes

Queira você ou não a 
“Profissão dentista” ainda pre-
cisa muito de indicações. O 
velho boca-a-boca não morreu 
e nunca irá morrer em odonto-
logia. Um dentista que não con-
siga criar um vínculo com seu 
paciente, com certeza, com o 
tempo perde boas oportunida-
des de conseguir boas indica-
ções desta pessoa. 

Pesquisa realizada em 
uma dissertação de Marketing 
focando na odontologia mos-
trou que a indicação pessoal é 
um dos três itens mais citados 

quando se pergunta a pacien-
tes de classe A e B como eles 
procuram um dentista, ficando 
atrás somente de indicação de 
outro profissional e experiência 
do próprio profissional numa 
lista de 10 itens tais como pre-
ço, localização do consultório, 
propaganda entre outros. 

O marketing de relacio-
namento no momento atual do 
acirramento do concorrência 
torna-se um parceiro funda-
mental do Cirurgião dentista e 
esse relacionamento engloba 
tanto paciente como outros 
profissionais, como podemos 
observar nos resultados da 
pesquisa supra citada. 

O profissional de odonto-
logia está sendo avaliado cons-
tantemente por seus clientes, 
não só no aspecto técnico mas 
em diversos outros tais como 
aparência, o modo como lida 
com sua equipe, suas atitudes 
pessoais (inclusive na comu-

Dentista S/A, fortalecendo 
VOCÊ como uma marca!

MARKETING ODONTOLÓGICO

Hoje vou convidar você a fazer um pequeno exercício: Sem muita concentração pense: 
(1) em um papelzinho colorido para colar pequenas anotações;
(2) um computador com uma maçã (meio comida por sinal!), 
(3) uma esponja de aço para lavar louças;
(4) um curativo descartável feito com material plástico autocolante. 

Uma marca 
quando bem
trabalhada

acaba sendo 
fi xada na mente
do consumidor 
e chega a ser 
confundida 

com o próprio 
produto
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nidade), seu sorriso ( lógico!) 
sua higiene pessoal etc. E tudo 
isso vai contando pontos para 
a construção de sua imagem, 
de sua marca pessoal perante 
o seu cliente, seu consumidor.  

Quando falamos de um 
produto, sabemos que existem 
esforços para que ele seja no-
tado, apreciado e adquirido. 
São os esforços de marketing. 
Meios que visam potencializar 
as vendas dos produtos, utili-
zando a divulgação através da 
promoção, propaganda, emba-
lagem etc.

Então o que devemos fa-
zer é usar de todos os recursos 
para valorizar nossa imagem 
junto a nosso paciente. Mas 
aqui deve-se tomar cuidado 
para não se criar um mito, algo 
falso. Deve ser algo espon-
tâneo. O bom dentista deve 
gostar de lidar com gente, pois 
como eu disse logo no come-
ço deste artigo gente é o nosso 
negócio. 

Por exemplo já ouvi 
questionamentos a respeito 
de o dentista ter uma tatua-
gem. Isso pode lhe prejudicar 
na profissão? Sinceramente? 
Acredito que tudo depende! 
Vivemos no século 21 e a men-
talidade das pessoas é dife-
rente hoje em dia. Com certe-
za um dentista com tatuagem 
espalhadas em todo o corpo 
e rosto será algo que pode 
afastar pacientes mais conser-
vadores porém poderá atrair 
pacientes que “curtam” seu vi-
sual descolado. Talvez um co-
lega com essas características 
possa ser melhor compreendi-
do atendendo pacientes mais 
jovens, skatistas, surfistas en-
tre outras “tribos”, mas uma 
simples tatuagem que seja 
discreta e não “agrida” seu pú-
blico alvo com certeza não lhe 
causará maiores transtornos. 
O que tiramos deste exemplo 

é: conheça seu público alvo, 
conheça as pessoas que você 
vai atender e se adeque a elas. 
Lidar com gente é isso! O ser 
humano precisa se adaptar a 
padrões pré-definidos para ser 
aceito, isso é do ser humano 
não tem jeito. 

Logo caímos no concei-
to de Marketing Pessoal que 
nada mais é que um conjunto 
de ações que ajudam uma pes-
soa a obter maior sucesso em 
sua vida pessoal, nos relacio-
namentos e no trabalho. É uma 
forma do dentista agregar valor 
a si mesmo por meio de uma 
observação sistemática do am-
biente que atua, das expectati-
vas que as pessoas têm dele e 

da melhor maneira de atender 
a essas expectativas com um 
comportamento adequado.

Lidamos com marketing 
pessoal desde a pré-escola. 
Nos moldamos conforme o 
ambiente que estamos e não 
poderia ser diferente em nosso 
consultório. 

No caso do marketing 
pessoal voltado para a profis-
são há de se tomar bastante 
cuidado pois o “produto” que 
está sendo oferecido aos outros 
é você e quando você queima 
o filme fica difícil de começar 
de novo, não dá para se “re-
lançar” depois de usar uma es-
tratégia errada que comprome-
ta o seu nome de forma crítica 
como você poderia fazer com 
um outro produto. Cada atitu-
de do profissional acrescenta 
um tijolinho a sua imagem, logo 
deve se ter muito cuidado nesta 
construção. 

Construir uma imagem 
positiva é importante dentro 
e fora do ambiente profissio-
nal. É fundamental ser notado, 
sem parecer inconveniente, por 
exemplo, ou conquistar natural-
mente a simpatia sem ser visto 
como “bajulador”. 

Algumas dicas para fortalecer a sua marca como dentista:

1. Entregue (sempre) mais do que prometeu - supere sempre as expectativas de seus clientes, de sua 
equipe e de seus pares;

2. Valorize o trabalho de seu pares e subordinados – equipe é diferente de “EUquipe”. Substitua o eu 
por nós.

3. Seja humilde e aprenda com seus erros;

4. Cuide da sua postura: ela inclui a sua aparência no ambiente de trabalho, ou seja, a forma como você 
se apresenta e a sua linguagem corporal. Atente-se a isso!

5. Cuidado com o português: nossas palavras podem ser determinantes para nossa imagem. Estude a 
língua portuguesa, as novas regras da ortografia e outras línguas também e sempre fale corretamente.

6. Seja otimista e bem humorado – você não quer ter a pecha de chato ou “uruca” certo?

7. Valorize o conhecimento continuo, estude, leia, aprenda sempre mais;

8. Planeje metas – onde quer ir e quando quer chegar, isso vai lhe dar folego extra para correr atrás de 
seus objetivos e vai refletir positivamente em sua rotina diária;

9. Tenha bom senso e comporte-se de acordo com o ambiente em que está. 

10. Faça tudo com amor – com certeza quem ama o que faz consegue transbordar alegria e criar vínculos 
naturais com quem está ao seu redor.

conheça seu
público alvo,
conheça as 
pessoas que 

você vai atender 
e se adeque

a elas
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Para o dentista que visa 
desenvolver uma boa estraté-
gia de marketing pessoal para 
sua carreira é importante que 
ele conheça bem seu mercado 
de atuação e também suas pró-
prias aptidões. Conhecer seus 
pontos fortes e fracos, ter ciên-
cia de suas necessidades de 
aprimoramento, de seus vícios e 
defeitos é o primeiro passo para 
melhorar. Outro passo impor-
tante é analisar a concorrência e 
seu comportamento e analisan-
do quem faz o quê e como está 
sendo bem-sucedido nisso. No 
caso do dentista uma das me-
lhores ferramentas de marketing 
a ser usada é a publicidade es-
pontânea, que é a propaganda 
sem cara de comercial pago, 
ou seja, deixar seu nome ser 
divulgado pelo seu bom aten-
dimento, carisma, gentileza etc, 
ou seja, investir na multiplicação 
natural de sua marca pessoal.

Com o advento das re-
des sociais, todos somos 
globais. Seu nome corre a o 
mundo em poucos segundos 
principalmente quando você 
comete algum erro, por isso 
todo cuidado é pouco para que 
eventos pessoais não contami-
nem a sua carreira e vice versa. 
Tenho aconselhado sempre co-
legas que me procuram a man-
ter redes sociais distintas para 
seus assuntos profissionais e 
pessoais, esse já é um grande 
passo para evitar confusão no 
que tange ao fortalecimento da 
sua marca pessoal.

Importante ressaltar o ne-
tworking para o dentista. Parti-
cipar de cursos, palestras e en-
tidades de classe com certeza 

poderá lhe render frutos no futu-
ro. O bom relacionamento com 
seus pares deve ser cultivado 
desde os bancos acadêmicos 
e reforçado após a graduação. 
Bons contatos com colegas 
podem lhe gerar indicações 
preciosas que devem ser retri-
buídas com outras indicações. 
É o princípio da reciprocidade. 

Em síntese o marketing 
pessoal visa fortalecer sua ima-
gem de forma positiva, criando 
uma marca que possa ser lem-
brada espontaneamente tanto 
por seus pares como por seus 
pacientes/clientes e o merca-
do. É fazer-se notado! Não sim-
plesmente ser notado, mas ser 
notado por suas qualidades, 
habilidades e competências.

MARKETING ODONTOLÓGICO
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PROGRAME-SE
18 a 20 de setembro – São Paulo
Meeting internacional de Odontologia Estética de 
São Paulo. www.abosp.org.br 

23 a 25 de outubro – Espirito Santo
XIX JABRO - Jornada da Associação Brasileira de 
Radiologia Odontológica
Tema: Avanços e Perspectivas nas Imagens Odon-
tológicas
Local: Centro de Convenções de Vitória – ES
www.jabro2014.com.br 

29 de outubro a 01 de novembro - Bahia
XVII Congresso Internacional de Odontologia da 
Bahia. Local: Centro de Eventos de Salvador
www.cioba2014.com.br 

06 a 08 de novembro – Porto/Portugal
XXIII Congresso Ordem dos médicos dentistas
www.omd.pt 

07 a 09 de novembro
XI Encontro Nacional de odontologia para Bebês
www.11odontobebe.com.br 

20 a 22 de novembro – WTC São Paulo
6° Congresso Internacional da Sociedade Brasileira 
de Endodontia (SBENDO) 
3º Encontro da Sociedade Latino Americana

9 a 12 de julho – Porto Alegre
20º CORIG – Congresso Odontológico Rio-Granden-
se. Tema: Odontologia: abrindo novos horizontes
Local: Centro de Eventos PUCRS
www.corig.com.br 

30 de julho a 1º de agosto – Paraná
45ª Encontro do Grupo Brasileiro de Professores de 
Ortodontia e Odontopediatria
Local: Hotel Boulevard, Londrina
www.grupo.odo.br

13 a 16 de agosto – Rio de Janeiro
8º SOB – Orto Premium
Local: Hotel Windor Atlântica – Copacabana
www.sbo.org.br 

21 a 23 de agosto – Rio de Janeiro
7º Congresso Latino- Americano Odontopediatria
6º Congresso Paulista
Local: Hotel Maksoud Plaza
www.congressoalop2014.com.br 

10 a 13 de setembro – São Paulo
XXXII Congresso Brasileiro de Homeopatia
XII Cong. Brasileiro de Homeopatia em Odontologia
Tema: Homeopatia: uma especialidade médica 
integrativa. 
www.cbh2014.com.br 

A ABO-CE pensando em seus asso-
ciados sorteará 10 iPads para os cirur-
giões dentistas1 e 2 consultórios para 
os acadêmicos2.

Aumente suas chances de ganhar. 
Antecipe sua renovação e Boa Sorte!

Sorteio do dia 07 de junho
Viviane Oliveira Andrade1

Luciana Alves de Brito1

Vantagens ABO Mais+

Lorena Leite Limeira1

Ricardo Luis Nogueira1 Filipe Dias Chrispim1

Raissa Pinheiro Moraes2

Ana Catarina de Miranda1

Catarina Barbosa Pinheiro2
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A Ortodontia Lingual é uma 
técnica de tratamento or-
todôntico, onde as peças 

do aparelho são coladas na par-
te de dentro dos dentes. Não é 
nenhuma moda passageira, 
ou método revolucionário. É 
apenas uma evolução natural 
da especialidade e como toda 
evolução, ainda é considerada 
uma novidade. É o único trata-
mento fixo realmente invisível. 

A Ortodontia Lingual per-
mite que modelos, artistas e 
pessoas que não podem ser 
vistas ou não se sentem con-
fortáveis usando aparelhos 
ortodônticos, possam ser be-
neficiadas com o tratamento. 
Atletas já incorporaram a técni-
ca, pois em batidas na boca, o 
aparelho tradicional corta seria-
mente os lábios. 

É comprovadamente efi-
caz, com resultados em alguns 
casos até mais rápidos do que 
com os aparelhos tradicionais 
devido às características parti-
culares da técnica, porém sem 
contar com nenhum incômo-
do visual. Os dentes vão indo 
para o lugar correto sem que 
ninguém veja o aparelho e não 
existe nenhuma mudança no 
perfil do paciente durante o tra-
tamento. Por este motivo a téc-
nica conta com a apreciação de 
um segmento distinto da popu-
lação: pessoas que jamais usa-
riam um aparelho colado por 
fora, por questões estéticas ou 
profissionais.

Odonto - Quando é indica-
do o uso do aparelho lingual?

Dra. Liana Pinheiro - Após 
o diagnóstico do paciente, o or-
todontista deve planejar o tipo 
de aparelho que irá utilizar para 

obter um melhor e mais rápi-
do resultado na correção. Se 
a opção for um aparelho fixo, 
caberá ao paciente escolher 
entre o convencional de metal 
ou porcelana, colado na parte 
de fora dos dentes, ou ainda o 
moderno aparelho lingual, onde 
as peças são coladas na parte 
de dentro dos dentes. Diferente 
do que se escuta de que a Or-
todontia Lingual deve ser apli-
cada em casos selecionados 

e fáceis, ela pode ser utilizada 
em todos os casos que têm in-
dicação para uso da ortodontia 
vestibular.

Odonto - O aparelho lin-
gual incomoda a língua?

Dra. Liana Pinheiro - O in-
cômodo da língua e a ligeira al-
teração da fala melhoram após 
duas semanas, porém isto é 
uma característica comum a to-
dos os tipos de aparelhos orto-
dônticos. Os aparelhos colados 

por fora também necessitam de 
um tempinho para adaptação 
das bochechas e lábios.

Odonto - O tempo de tra-
tamento é o mesmo?

Dra. Liana Pinheiro - Qual-
quer resultado está diretamen-
te relacionado à capacitação 
profissional, habilidade manual 
do ortodontista e à coopera-
ção do paciente. O insucesso 
no tratamento lingual ocorrerá 
quando o profissional falhar em 
seu diagnóstico ou quando não 
conhecer a técnica o suficiente 
para lançar mão de todos os 
seus recursos.

Odonto - A técnica é mais 
cara que a convencional?

Dra. Liana Pinheiro - Sim. 
Pode custar até 10 vezes mais 
caro que um aparelho conven-
cional, dependendo da técnica 
laboratorial escolhida pelo pro-
fissional, mas isso nunca foi um 
empecilho para o fechamento 
dessa modalidade de trata-
mento estético.

Odonto - A Ortodontia Lin-
gual é bem aceita pelos pacien-
tes?

Dra. Liana Pinheiro - De-
vemos lembrar que os pacien-
tes estão, a cada dia, mais 
exigentes no que diz respeito 
à qualificação profissional. 
Efetivamente não existe um in-
teresse em substituir a técnica 
convencional e sim em aten-
der aos pacientes que se ne-
gam a aparecer fazendo uso 
de braquetes vestibulares. A 
Ortodontia Lingual é com cer-
teza, uma nova geração em 
tratamentos ortodônticos que 
não podemos descartar, pois 

Ortodontia Lingual

nenhuma moda
passageira,
ou método 

revolucionário. 
É apenas uma 

evolução natural
da especialidade

e como toda
evolução, ainda
é considerada

uma novidade .

UNIABO - 15 a 18 de agosto 2014

CURSOS
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em poucos anos os pacien-
tes irão exigir um tratamento 
totalmente estético. Se por 
um lado a ortodontia conven-
cional é mais fácil por permitir 
um trabalho em uma superfí-
cie visível diretamente, esta 
característica “invisível” da 
ortodontia lingual é o charme 
que vem sendo buscado pe-
los clientes.

Odonto - E é bem aceita 
pelos ortodontistas?

Dra. Liana Pinheiro - Fe-
char as portas para a Orto-
dontia Lingual seria o mesmo 
que interromper uma evolução 
natural da especialidade. Com 
certeza, a mesma resistência 
que os profissionais têm em re-
lação à Ortodontia Lingual nos 
dias de hoje, já foi experimenta-
da quando no aparecimento de 
outras fases da Ortodontia. Um 
profissional que não se atualiza 

acaba ficando fora do merca-
do. A atualização profissional 
deixou de ser uma opção para 
ser uma necessidade dentro 
do exercício da profissão, visto 
o mercado cada vez mais con-
corrido onde a todo instante 
se veem antigos meios e con-
ceitos sendo aperfeiçoados ou 
superados.

Odonto - Existe a necessi-
dade de um treinamento espe-
cífico para a utilização da téc-
nica?

Dra. Liana Pinheiro - É es-
sencial que o Ortodontista co-
nheça as particularidades da 
técnica, assim como todas as 
ferramentas e diferenças mecâ-
nicas que existem. É necessário 
um treinamento específico de 
no mínimo 30 horas para que o 
profissional sinta-se à vontade 
para iniciar essa modalidade 
de tratamento.

Curriculo: Dra. Liana Lima Pinheiro

Imortal da Academia Brasileira de 
Odontologia.  Autora do primeiro livro 
de Ortodontia Lingual do Continente 
Americano. Mestre em Ortodontia e 
Ortopedia Facial. Pioneira no ensino e 
na aplicação da técnica no país. Por 
ter desenvolvido uma forma especial 
de trabalho, ministra cursos dentro 
e fora do país nos maiores eventos 
mundiais. 

Aniversariantes
Dia 8 - Domingo
Dr. José Maria

Dia 7 - Segunda
Dr. Felipe

Dia 19 - Quinta
Dr. Bonifácio

Dia 24 - Quinta
Andréia

Ju
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o
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Universalização do Supersimples para o 
setor de serviços, onde se inclui a Odontologia, 
e o fim da substituição tributária.

Com essas conquistas, o Plenário da Câ-
mara dos Deputados aprovou com unanimidade 
(417 votos), no dia 07 de maio, o texto base do 
Projeto de Lei Complementar 221/12 do Super-
simples, do deputado Vaz de Lima (PSDB-SP).

O presidente do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), Aílton Morilhas, comemora 
com toda a classe, “É uma grande conquista 
para os profissionais da Odontologia e, tam-
bém, para o CFO que vem trabalhando, inces-
santemente, para esta inserção da categoria no 
Simples Nacional. Valeu a pena tantos momen-
tos dedicados a esta vitória que é de todos!, diz 
Morilhas.

Os profissionais das áreas contempladas 
devem ficar atentos, pois, o texto aprovado pre-
vê a criação de uma nova tabela para serviços, 
com alíquotas que variam de 16,93% a 22,45%, 
mas ela só entrará em vigor em 1º de janeiro 
do ano seguinte ao de publicação da futura lei. 
Para o relator, deputado Cláudio Puty (PT-PA), 
“Cerca de 80% das microempresas terão be-
nefício com o fim da substituição tributária para 
vários setores”, afirmou.

Segundo o texto base aprovado, para 
todas as empresas que se enquadrem como 
micro (receita bruta até R$ 360 mil ao ano) ou 
pequena empresa (acima de R$ 360 mil e até 
R$ 3,6 milhões) e não optem ou não possam 
optar por esse regime especial de tributação, 
o projeto estende várias facilidades existentes 
na lei e ampliadas pelo projeto. Entre elas estão 
prioridades em licitações públicas, acesso a li-
nhas de crédito, simplificação das relações de 
trabalho, regras diferenciadas de acesso à Jus-

tiça e participação em programas de estímulo à 
inovação.

Este PL poderá aumentar consideravel-
mente a capacidade produtiva e reduzir a buro-
cracia. O CFO acredita que as mudanças serão 
um avanço, principalmente nas rotinas adminis-
trativas dos consultórios e na vida profissional 
de cirurgiões-dentistas.

Substituição tributária – pelo novo texto, 
as secretarias de Fazenda estaduais não pode-
rão mais aplicar o mecanismo de recolhimento 
antecipado da alíquota cheia do ICMS pelas em-
presas, cujo repasse ocorre para os comprado-
res do produto, isso devido ao fim da chamada 
substituição tributária para alguns setores, que 
dificulta a competição das micro e pequenas 
empresas porque elas, muitas vezes, compram 
produtos que vêm com o ICMS embutido no 
preço, pagando pelo imposto antes mesmo de 
vender ou usar o produto, diminuindo sua com-
petitividade em relação a outras empresas não 
optantes pelo Simples Nacional.

Na área de Mercado de Capitais, o rela-
tor aceitou uma das 24 emendas apresentadas 
em Plenário. De autoria do deputado Otavio 
Leite (PSDB-RJ), a emenda permite às micros 
e pequenas empresas recorrerem ao mercado 
de capitais para obter recursos necessários ao 
desenvolvimento ou à expansão de suas ativi-
dades, segundo normatização da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

A aprovação desse Projeto de Lei signifi-
ca a vitória para várias categorias. Para o CFO, 
é mais uma grande conquista do Conselho que 
se soma a tantas outras, ao longo dos 50 anos 
dos Conselhos Federal e Regionais, que come-
moramos em 2014. 

Fonte: www.cfo.org.br

LEGISLAÇÃO

GOSTOU DESSA EDIÇÃO?

ANUNCIE CONOSCO!
A REVISTA ODONTO NORDESTE.COM É GRATUITA E ESTÁ 

DISPONÍVEL EM TODO BRASIL.

NSF Publicações - (85) 3253.1211 / comercial@nsfpublicacoes.com.br

PLC 221/12 - Odontologia se integra ao Simples Nacional
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A Associação Brasileira de 
Odontologia, seção Cea-
rá, ABO-CE está se pre-

parando para realizar, em 2015, 
seu V Congresso Internacional 
de Odontologia e XIX Congres-
so Cearense de Odontologia.

Historicamente, o Con-
gresso de Fortaleza acontece 
no mês de maio. Em 2015, o 
evento será realizado de 06 a 
09 de maio, no Centro de Even-
tos do Ceará.

Para a Comissão Organi-
zadora o objetivo do Congres-
so é falar de Odontologia. Con-
templar a todos, sem distinção 
de instituição acadêmica. É fa-
zer com que Fortaleza se torne 
o terceiro maior Congresso de 

Odontologia do Brasil, agre-
gando pessoas do Norte e do 
Nordeste.

A próxima edição abor-
dará o temário sobre susten-
tabilidade. A sustentabilidade 
sob o olhar da Odontologia. 
Dr. Bonifácio Neto, coordena-
dor do Congresso, explica que 
a proposta é apresentar para 
os congressistas não apenas 
produtos odontológicos. Mas, 
trazer empresas que possuem 
vínculos com a prática odonto-
lógica. Um exemplo é a Cons-
trução Civil, com opções de 
consultórios sustentáveis. 

“Queremos trazer para a 
Feira outras empresas. Mostrar 
que a odontologia possui ou-

tras esferas. Trazer uma empre-
sa de maquinário que trabalhe 
com compressor que não tem 
óleo. Apresentar a reutilização 
da água, o descarte da escova 
de dente e do tubo de pasta, o 
descarte do revelador e fixador 
da película de Raio X. Hoje nós 
só temos o básico que é o des-
carte de luvas e matérias conta-
minados. Precisamos abrir uma 
discussão sobre esse assunto, 
comenta Dr. Bonifácio.”

O público alvo do Con-
gresso são todos profissionais 
de odontologia do Ceará, em 
especial, os acadêmicos. Para 
a próxima edição a expectativa 
é ultrapassar 8 mil pessoas en-
volvidas no evento. A estratégia 

V Congresso Internacional 
de Odontologia do Ceará

CAPA
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é trabalhar com uma taxa única 
de inscrição. Ou seja, o valor 
dará direito a tudo que acon-
tece durante o evento: aos cur-
sos, painéis, feira, palestras.

Todas as Comissões es-
tão organizadas e atuando. A 
grade científica está sendo tra-
balhada desde o inicio deste 
ano. Já estão confirmadas as 
participações de três pales-
trantes internacionais da Itália e 
Venezuela. Dr. Bonifácio lembra 
que é preciso começar os en-
caminhamentos com, no má-

ximo, um ano de antecedência 
do Congresso, pois a ABO-CE 
tem a tradição de apresentar 
em seus eventos qualidade.

“Nossos eventos sempre 
se destacaram, em primeiro lu-
gar, pela organização e a infra-
estrutura. A qualidade e o pro-
fissionalismo que damos aos 
nossos congressos nos clas-
sificam, como um dos maio-
res eventos de Odontologia do 
Brasil. Só estamos atrás de São 
Paulo e Rio de Janeiro, afirma 
Dr. Bonifácio.”

Inscrições: www.abo-ce.org.br/cioce2015

Historica-
mente, o 

Congresso 
de Fortaleza 

acontece no mês 
de maio. Em 

2015, o evento 
será realizado de 
06 a 09 de maio, 

no Centro 
de Eventos 
do Ceará
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1967 - O I Congresso Ce-
arense de Odontologia aconte-
ceu durante os dias 22 a 28 de 
janeiro. A presidência estava 
sobre os cuidados do Dr. Ana-
nias Macedo, contando com o 
apoio da Faculdade de Odon-
tologia da Universidade Fede-
ral do Ceará.

1977 - Dez anos depois, 
de 29 de maio a 3 de junho, 
acontecia no Centro de Con-
venções do Ceará, o II Con-
gresso Cearense de Odontolo-

gia. Na ocasião, foi realizado o 
V Congresso Brasileiro da Fe-
deração Nacional dos Odonto-
logistas. O temário oficial dos 
congressos abordava a Odon-
tologia Preventiva e Social e 
Reabilitação Oral.

1979 - De 20 a 25 de 
maio a ABO-CE realiza seu II 
Congresso de Odontologia. 
Na ocasião se oficializou que 
o evento aconteceria de dois 
em dois anos. Outro marco foi 
a realização do I Congresso 
Internacional de Odontologia 
do Ceará. O Congresso foi 
um sucesso, ganhou projeção 
nacional, consolidando-se na 
agenda da ABO Nacional.

1981 - O IV Congres-
so Cearense de Odontologia 
aconteceu de 3 a 8 de maio. 
Foi marcado pelas comemora-
ções dos 50 anos da Associa-
ção Brasileira de Odontologia, 
seção Ceará. A programação 
contemplou 7 cursos de 14h/a, 
64 conferências, painel, fórum 
clínico e simpósios. 

1983 - Sob a direção do 

CAPA

TRAGETÓRIA DOS CONGRESSOS

 O X Congresso 
Cearense de 

Odontologia foi 
um sucesso. 

Ele consolidou 
nossos eventos, 

alcançando 
projeção nacional. 

Sendo um dos 
maiores eventos de 
Odontologia que se 
realizavam naquela 

época no Brasil, 
ao lado do Rio de 

Janeiro, São Paulo, 
Rio Grande do Sul e 

Minas Gerais 
(Dr. Joarez Porto)
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Dr. Antônio Teles, foi realiza-
do o V Congresso Cearense 
de Odontologia. O evento foi 
escolhido pela ABO Nacional 
para sediar o XVII Congresso 
Brasileiro de Odontologia.

1985 - De 18 a 23 de 
maio, foi realizado o VI Con-
gresso Cearense de Odonto-
logia. O destaque era os 200 
anos da odontologia no Brasil.

1987 - Com o temário 
Odontologia: cultura, avanço 
tecnológico, alternativas; Iatro-
genia e Fisiologia da inclusão, 
realizou-se o VII Congresso 
Cearense de Odontologia. En-
tre os dias 24 a 29 de maio, 
no Centro de Convenções do 
Ceará. O destaque foi a Feira 
de Exposição Comercial com a 
participação de 34 empresas. 
O evento acolheu o I Seminário 
Internacional de Odontopedia-
tria e Odontologia Preventiva e 
Social do Ceará.

1989 - Este ano foi mar-
cado por juntar em um mes-
mo momento vários eventos. 
O VIII Congresso, acolheu o 
XXII Congresso Brasileiro de 
Odontologia, o II Seminário 
I Seminário Internacional de 
Odontopediatria e Odontologia 
Preventiva e Social do Ceará e 
VII Congresso Nordestino de 
Odontologia. Foi entre os dias 
03 a 08 de setembro que a 

odontologia se encontrou para 
discutir o temário Cárie - desa-
fio nacional.

1991 - IX Congresso Ce-
arense de Odontologia, de 26 
a 31 de maio. O destaque foi 
o numero de participantes que 
ultrapassou 2 mil participan-
tes. 

1993 - Entre os dias 21 
a 23 de maio, Dr. Joarez Por-
to coordenava o X Congresso 
Cearense de Odontologia. O 
evento bateu recorde de públi-
co com um total de 4 mil par-
ticipantes, sendo 3.178 inscri-
tos. 

1995 - Com o temário A 
Odontologia frente à Munici-
palização, de 19 a 24 de maio, 
realizou-se o XI Congresso 
Cearense de Odontologia e o I 
Fórum Norte/Nordeste de Aca-
dêmicos de Odontologia.

1997 - O XII Congresso 
Cearense de Odontologia foi 
realizado de 16 a 21 de maio. 
Contou com a coordenação do 
Dr. Márlio Ximenes Carlos.

1999 - Sob a coordena-
ção do Dr. Melo foi realizado 
de 14 a 19 de maio o XIII Con-
gresso Cearense de Odontolo-
gia e XXX Congresso Brasileiro 
de Odontologia no Centro de 
Convenções do Ceará.

2001 - XIV Congresso 
Cearense de Odontologia e 
XIII Congresso Nordestino de 
Odontologia.

2003 - XV Congresso Ce-
arense de Odontologia aconte-
ceu de 14 a 18 de maio.

2006 - O Centro de Con-
venções acolheu de 23 a 27 de 
maio o II Congresso Internacio-
nal de Odontologia do Ceará e 
o XVI Congresso Cearense de 
Odontologia. O tema central 
foi “O Brasil Sorridente e a In-
clusão Social”.

2009 - Com tema “A pes-
quisa Científica e a Realidade 
Social”, realizou de 13 a 17 de 

maio, o III Congresso Interna-
cional de Odontologia do Cea-
rá e o XVII Congresso Cearen-
se de Odontologia.

2012 - De 12 a 15 de se-
tembro, foi realizado o sob a 
coordenação do Dr. Emilson 
Barros de Oliveira Júnior o IV 
Congresso Internacional de 
Odontologia e o XVIII Congres-
so Cearense de Odontologia. 
O tema central do evento foi 
Gestão e Tecnologia.

2015 - V Congresso In-
ternacional de Odontologia, 
XIX Congresso Cearense de 
Odontologia, V Congresso Ce-
arense de Odontologia Militar 
e II Congresso Brasileiro de 
Halitose.
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RESUMO: 
As resinas compostas predominam como material de escolha 
para restaurações diretas de dentes anteriores e posteriores. 
A facilidade de uso, o relativo baixo custo e as propriedades 
mecânicas e estéticas fi nais alcançadas são as principais 
vantagens desse material, que continua em constante evo-
lução. Algumas inovações encontradas nos últimos anos 
são as resinas totalmente nanoparticuladas, resinas de baixa 
contração e resinas autoadesivas. Entretanto, o lançamento  
mais recente e provavelmente mais inovador relacionado às 
resinas compostas é um novo tipo de resina chamada de 
“bulk-fi ll”, ou em Português, resina de incremento único. 
Neste artigo revisamos os principais trabalhos científi cos 
que levaram ao desenvolvimento dessas resinas e diversos 
artigos que têm demonstrado a sua efi cácia de polimeriza-
ção, adesão e baixa contração. Após a introdução no Brasil 
e melhor conhecimento das resinas de incremento único por 
parte dos dentistas, sem dúvida esse tipo de resina composta 
irá dominar o mercado odontológico nacional e facilitará os 
procedimentos restauradores, diminuindo signifi cantemente a 
duração de uma restauração confi rman-
do, assim, os prognósticos de vários es-
pecialistas internacionais. 
Palavras-chave: Resina composta, 
contração de polimerização, adesão, 
sistema adesivo. 

ABSTRACT:
The resin composites prevail as the 
material of choice for direct restorations 
of anterior and posterior teeth. The easy-
of-use, relatively low cost and adequate 
fi nal mechanical and aesthetic properties 
are the main advantages of this material 
which continues in constant evolution. 
Some innovations encountered over 
the last years are the totally nanofi lled 
resins, low-shrinkage and self-adhesive 
composites. However, the launching 
most recent and likely the most innovative 
concerning the resin composites is the 

new type of resin named bulk-fi ll, or in Portuguese, “resina 
de incremento único”. In this article we reviewed the main 
scientifi c works that led to the development of such resins 
and several papers which demonstrated its effi cacy on 
polymerization, adhesion and low shrinkage. After the 
introduction in Brazil and a better knowledge of bulk-fi ll resin 
by the dentists, undoubtedly this sort of resin composite will 
domain the Brazilian dental market and facilitate restorative 
procedures reducing signifi cantly the duration of a restoration 
fi lling confi rming, thus, the forecast of several international 
experts. 
Keywords: Resin composite, polymerization shrinkage, 
adhesion, dental bonding agents. 

DESENVOLVIMENTO
1. Estado Atual das Resinas Compostas 

As resinas compostas micro-híbridas convencionais 
englobam a maioria das resinas restauradoras comercializa-
das no mundo inteiro. Duas décadas atrás, essas mesmas 
resinas ou suas precursoras (como a Z100, Herculite, Helio-

molar, P60) que ainda são comercializa-
das até hoje possuíam como principais 
problemas o alto desgaste, pigmentação/
descoloração, alta contração de polime-
rização e defi ciente adesão aos substra-
tos dentais. Atualmente, por outro lado, a 
maioria dessas desvantagens foi supera-
da. O uso de nanopartículas e a estabili-
zação dessas no compósito melhoraram 
o polimento e brilho das restaurações 
estéticas diminuindo também a pig-
mentação das resinas. A evolução dos 
sistemas adesivos também gerou maior 
confi abilidade 6 na adesão das resinas 
mesmo em cavidades que dependem 
quase que exclusivamente da efi ciência 
do adesivo como em lesões cervicais 
não cariosas. 

O balanceamento dos com-
ponentes e a melhoria das partículas 
de carga gerou uma notável melhoria 

ARTIGO CIENTÍFICO

Resinas de incremento único (bulk-fill): 
O futuro das restaurações diretas

Bulk-fill resin composites: The future of direct restoratives
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Pós-graduação em Odontologia da UFC e Professor dos Cursos de Pós-graduação da ABO-CE.
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O balancea-
mento dos 

componentes e 
a melhoria das 
partículas de 

carga gerou uma 
notável melhoria 

das resinas 
compostas 

em relação ao 
desgaste
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das resinas compostas em relação ao desgaste. Foi publi-
cado recentemente um trabalho 10 avaliando clinicamente 
o desgaste de uma resina composta nanoparticulada (Fil-
tek Supreme, no Brasil conhecida como Filtek Z350XT) em 
comparação com uma resina macroparticulada da mesma 
empresa (Filtek Z100) após 5 anos em função em dentes 
posteriores. O trabalho demonstrou que as resinas nano-
particuladas possuem desgaste semelhante ao desgaste 
fi siológico do esmalte o que gera menos “degraus” na inter-
face e consequentemente menos pigmentação marginal e 
incidência de cáries secundárias. Tal propriedade demonstra 
o avançado estágio que a Odontologia está em relação aos 
seus materiais restauradores. 

 No entanto, a contração de polimerização ainda é 
um problema signifi cante 7 e traz para a realidade clínica 
alguns procedimentos que requerem maior tempo clínico e 
tornam restaurações diretas procedimentos relativamente 
demorados e cuidadosos. Os dois principais procedimentos 
clínicos amplamente utilizados para diminuir os efeitos da 
contração de polimerização são a técnica incremental que 
limita o uso das resinas para pequenos 
incrementos de no máximo 2mm de 
espessura (espessura adequada de po-
limerização) e a não união de paredes 
opostas da cavidade para reduzir o fator 
cavitário (fator C) gerado na polimeriza-
ção de cada incremento. 

2. Resinas Compostas de Baixa 
Contração

Com o intuito de facilitar e agi-
lizar o procedimento restaurador direto 
utilizando resinas compostas, foram 
desenvolvidas resinas compostas de 
baixa contração. Através de diversas 
estratégias para reduzir a contração 
volumétrica e a tensão de contração 
gerada pela polimerização, tais resinas 
devem ser utilizadas em incrementos 
de no máximo 2mm devido ao limite 
máximo de polimerização, mas podem 
unir todas as paredes de uma cavidade 
já que sua baixa contração compensa o 
fator cavitário. Com isso, uma restaura-
ção de uma cavidade Classe I com 4mm 
de profundidade, por exemplo, realizada 
com essas resinas pode ser concluída 
com somente dois incrementos o que 
reduz muito o tempo clínico. A primeira 
a ser introduzida no mercado interna-
cional entre 2005 e 2007 foi a Filtek P90 
(Silorano) baseada em uma nova matriz 
orgânica (silorano) que polimeriza atra-
vés de abertura de cadeia cíclica e gera 
baixíssima contração volumétrica 14. 
Após o “monopólio” gerado pela P90, 
várias outras empresas começaram a 
desenvolver suas próprias resinas com-

postas de baixa contração que são resinas micro-híbridas 
como as anteriores a base de dimetacrilatos ou monôme-
ros similares mas que possuem algumas modifi cações na 
composição. 

Diversas estratégias foram adotadas nas novas 
resinas de baixa contração, por exemplo, o aumento da 
porcentagem de carga (como na resina composta Grandio 
da empresa Voco), o uso de monômeros base com maior 
peso molecular, o uso de monômeros di-metacrilatos mo-
difi cados por ácidos dímeros (como na resina composta 
NiDurance da empresa Septodont) porém o método mais 
efi ciente foi a incorporação de partículas pré-polimerizadas 2 
assim como ocorre nas resinas acrílicas e possui efi cácia na 
redução da contração de polimerização de décadas de uso 
em Odontologia. As partículas pré-polimerizadas auxiliam a 
polimerização, mas como o próprio nome já descreve, elas 
já foram polimerizadas, portanto, não contribuem para a 
contração nem para a tensão gerada na interface adesiva 
2. Além disso, as propriedades mecânicas das resinas com 
partículas pré-polimerizadas são adequadas e similares às 

de resinas tradicionais 2. Diversas resi-
nas de baixa contração utilizam partícu-
las pré-polimerizadas e nos estudos se 
destaca principalmente a resina Premi-
sa da empresa Kerr. 

Outra estratégia efi ciente foi 
o uso de monômeros diluentes com 
maior peso molecular como na resina 
Charisma Diamond da empresa Heraeus 
Kulzer. Tal resina utiliza um monômero 
chamado de TCD-uretano que substitui 
o tradicional TEGDMA (trietileno-glicol-
dimetacrilato) e contrai muito menos que 
ele. Essa modifi cação resultou em redu-
ção signifi cativa na contração e tensão 
de contração desse material sendo uma 
resina composta recomendada para a 
proposta de baixa contração 3. 

Contudo, vários trabalhos 
mostraram que exceto as resinas que 
utilizam as duas estratégias (partículas 
pré-polimerizadas e TCD-uretano) men-
cionadas acima, quase todas as outras 
resinas compostas de baixa contração 
possuem menor contração volumétrica, 
mas a tensão de contração gerada é 
alta 3,11 o que impede o uso das mes-
mas sem a técnica incremental e unindo 
paredes opostas da cavidade. Inclusive 
a resina a base de silorano (P90) per-
deu muito mercado, pois os trabalhos 
mostraram que a tensão de contração 
gerada por esse material é alta 3 e a ade-
são é prejudicada se ela não é utilizada 
com a técnica incremental 12. Esses são 
alguns motivos do insucesso da maio-
ria das resinas de baixa contração que 
levou a uma rápida evolução para resi-

O trabalho 
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nas similares que apresentam maiores 
profundidades de polimerização e com 
efi ciente baixa contração, as resinas de 
incremento único (bulk-fi ll). 

3. Resinas Compostas de Incremento 
Único

As resinas de incremento úni-
co, também conhecidas como “bulk-fi ll”, 
ainda não estão disponíveis no mercado 
odontológico brasileiro, porém mesmo 
após o recente lançamento internacional, 
já existem diversos artigos científi cos 
comprovando sua efetividade. A prin-
cipal modifi cação das resinas bulk-fi ll é 
a maior translucidez 4 obtida através de 
uma pequena redução na porcentagem 
de partículas de carga que não afeta as 
propriedades mecânicas fi nais. Entretan-
to, existem algumas empresas que opta-
ram lançar resinas de incremento único 
no tipo “fl ow” o que levaria a melhor 
adaptação marginal 5 e interna 8, mas também prejudica as 
propriedades mecânicas 4. 

De fato, o que os fabricantes defendem realmente 
ocorre, pois todas as resinas de incremento único comer-
ciais conseguem uma polimerização efi ciente em pelo me-
nos 4mm de incrementos. O estudo recente de Alrahlah e 
colaboradores 1 mostrou tal efi cácia e também demonstrou 
maiores profundidades de polimerização com as resinas So-
nicFill (Figura 1C) e Tetric EvoCeram Bulk Fill (Figura 1B). De 
forma surpreendente, também é obtida adesão similar para 
essas resinas quando aplicadas em cavidades classe I com 
a técnica incremental ou com um único incremento de 4mm 
que foi similar às resinas compostas convencionais aplicadas 
em incrementos 13. 

A contração de polimerização também é extrema-
mente reduzida o que leva a menor defl exão de cúspides 
quando aplicadas em cavidades classe II de pré-molares 9. 
Os principais fatores que podem reduzir a contração e ten-
são de contração nas resinas de incremento único devem 
ser o uso de monômeros diluentes com maior peso mo-
lecular como na resina Venus Bulk Fill (Figura 1E) e prova-
velmente também o uso de partículas pré-polimerizadas 2 
como na resina SonicFill (Figura 1C). 
Por todos esses fatores, o futuro das resinas de incremento 
único é promissor e muitos dentistas e pesquisadores estão 
ávidos pela introdução dessas resinas no mercado brasilei-
ro. A principal vantagem das resinas bulk-fi ll para os den-
tistas seria, além de tudo que já foi mencionado, a drástica 
redução de tempo clínico. Com o uso de sistemas adesivos 
autocondicionantes de passo único que têm evoluído muito 
nos últimos anos 6 e a aplicação de um único incremento 
para restaurar uma cavidade grande, o tempo clínico será 
reduzido em mais da metade e com isso a produtividade dos 
dentistas aumentará. 
Os cursos de Especialização e de Imersão em Resinas 
Compostas da ABO-CE abordam toda teoria das resinas 

compostas de incremento único, assim 
como estamos começando a utilizar 
essas resinas na prática. 
 
Figura 1. Exemplos comerciais de re-
sinas compostas de incremento único 
(bulk-fi ll). A- Filtek Bulk Fill (3M-ESPE); 
B- Tetric EvoCeram Bulk Fill (Ivoclar 
Vivadent); C- SonicFill (Kerr); D-Surefi l 
SDR Flow (Dentsply); E-Venus Bulk Fill 
(Heraeus Kulzer). *Imagens retiradas 
dos websites das empresas. 

CONCLUSÃO
Baseado em toda a literatura revisada, 
podemos concluir que as resinas com-
postas de incremento único (bulk-fi ll) 
são extremamente inovadoras quanto 
à facilidade e rapidez da técnica res-
tauradora. Provavelmente nos próximos 
anos, as resinas compostas para dentes 
posteriores serão comercializadas na 

sua maioria do tipo bulk-fi ll. 
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E viva Santo Antônio, São Pedro e São João!

Foi no dia 7 de junho que a ABO-CE 
realizou sua tradicional Festa de São João. O 
arrasta pé animou os associados, parceiros e 
colaboradores. Muita música, gente bonita, co-
midas típicas da tradição junina e quadrilha im-
provisada. 

O presidente José Maria Sampaio agra-
deceu a presença de todos, enfatizando que a 
ABO é a casa de todos os cirurgiões dentistas. 
Na ocasião, convidou os membros da diretoria 

ARRAIÁ DA ABO-CE

Confira quem esteve presente no 10o São João da ABO-CE:

presentes para realizarem o sorteio de 2 Ipad e 
2 Consultórios. A premiação faz parte da Cam-
panha de Associados 2014.

A animação do 10ª São João do Con-
tato Proximal ficou por conta de Joãozinho de 
Irauçuba e Forrozão Novo Balanço. Os Acadê-
micos do 8º semestre do Curso de Odontologia 
da Universidade Federal do Ceará organizaram 
uma quadrilha matuta e as barraquinhas de co-
midas e bebidas.

Foi uma noite inesquecível de muitos en-
contros, reencontros e alegria.

ACONTECEU
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David de Alencar Correia Maia
Carla Dornelles da Silva

Este tema deve ser cada vez mais discutido 
nos grupos de trabalho, nos diversos cená-
rios das relações humanas, entre as múl-

tiplas categorias profissionais e econômicas: o 
assédio moral nas organizações de trabalho.  O 
assedio moral apresenta-se como uma figura em 
construção no que se refere às regras e normas, 
como, também, na promoção de propagação 
das consequências do assédio entre os empre-
gadores e empregados, a fim de dirimir tais práti-
cas degradantes no ambiente de 
trabalho.

O trabalho é fundamental 
na vida das pessoas damos o 
sentido primordial da sua impor-
tância tanto na esfera econômica 
(sendo fonte de renda) como na 
esfera psíquica (na sua ausên-
cia a causa de muitos sintomas 
apresentados por abalos psíqui-
cos). O trabalho o ponto central 
na vida das pessoas “é por meio 
deste que o homem se torna um 
ser social.” A centralidade do tra-
balho na vida deve ser compreen-
dida como, “um momento decisi-
vo na relação do homem com a 
natureza, pois ele modifica a sua 
própria natureza ao atuar sobre a 
natureza externa quando executa 
o ato de produção e de reprodução” (NAVARRO; 
PADILHA: 2007, p. 15).

Ressalta-se que o assédio moral e, tam-
bém, sexual, nas relações de trabalho ocorre 
em todos os tipos de instituições e nos diversos 
níveis hierárquicos. “A prática desse crime efeti-
vamente fortalece a discriminação no trabalho, 
a manutenção da degradação das relações de 
trabalho e a exclusão social” (MTE, 2013). Maciel 
et al. (2006) comentam que ainda não existe uma 
definição unânime sobre o conceito de assédio 
moral, porém, este estaria ligado a atos negati-

vos ou a situações constrangedoras no trabalho 
que perduram por um certo período de tempo e 
frequência. 

Deve-se salientar que uma das principais 
consequências oriundas dessa prática perver-
sa que ocorre nas organizações é o sofrimento 
psíquico ao empregado, afetando o  lado emo-
cional, podendo gerar graves danos de ordem 
física e psicológica nas vítimas, inviabilizando o 
convívio saudável no ambiente de trabalho. Per-
cebe-se que a humilhação estabelece um risco 
eminente, consubstanciando e comprometendo 
a saúde dos trabalhadores. 

Esta prática fere não ape-
nas a dignidade humana como 
os direitos constituídos em 1988 
pela Carta Magna que estabele-
ce todas as normas de condutas 
e sociais. Com vistas a garantir 
os Direitos da Pessoa Humana, 
que na prática do Assédio Mo-
ral vem a ser desrespeitado.  Por 
tanto, este tema, também, deve 
ser levado ao âmbito do Judici-
ário, para que, assim, o cidadão 
venha a ter o seu direito asse-
gurado. Através da Emenda à 
Constituição do Brasil de 1988, 
determina-se a competência da 
Justiça do Trabalho para dirimir 
as lides oriundas das relações de 
trabalho, bem quanto, ao dano 
moral advinda da mesma. A cita-

da Emenda é a EC45/2004 ao referido artigo 114, 
VI21 da CF/1988, entendimento esse que positi-
vado com o texto “Dano moral nas relações de 
trabalho: questões controvertidas após a emen-
da constitucional nº 45” de autoria de Walmir Oli-
veira da Costa:

[...] Nos termos do art. 114, inciso VI, da 
Constituição Federal, compete à Justiça 
do Trabalho processar e julgar ações de 
indenização por dano moral ou material, 
decorrentes da relação de trabalho, incluí-
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das aquelas derivadas de acidentes do tra-
balho, desde que não prolatada sentença 
na Justiça Comum. 
No somatório das razões que nos levam 
a reconhecer a competência material da 
Justiça do Trabalho para julgar esses ti-
pos de ações podem ser incluídas, entre 
outras, a maior sensibilidade e preparo do 
juiz do trabalho no que se refere às ques-
tões sociais que permeiam o conflito de in-
teresses, a gratuidade do serviço judiciário 
para o trabalhador e a dispensa, para am-
bas as partes, de patrocínio da causa por 
advogado, o que, regra geral, não corre na 
Justiça Comum. 
Por outro lado, se o trabalhador for com-
pelido a mover ação na Justiça Comum 
visando à reparação de dano moral e pa-
trimonial atribuído ao empregador, terá de 
arcar com a custa do processo, honorários 
advocatícios, inclusive de sucumbência, e 
periciais, além de outras despesas proces-
suais, diferentemente do que se verifica na 
Justiça do Trabalho, cujo processo é mais 
simples, rápido, barato e efetivo. 

Desta maneira, a CF/1988, no âmbito do 
Judiciário veio a intervir nesse tema tão explana-
do por autores consagrado, dando ao empre-
gado uma forma de se defender do emprega-
dor, socorre-se quando vítima de uma situação 
perversa e rotineira que é o Assédio Moral nas 
relações de trabalho. No estado do Ceara a lei 
n.º 15.036, de 18.11.11 (D.O. 25.11.11) dispõe e 
conceitua o assédio moral no âmbito da Admi-

nistração Pública Estadual e formas de enfren-
tamento, visando a sua prevenção, repreensão 
e promoção da dignidade do agente público no 
ambiente de trabalho.

Matthiesen e Einarsen (2007), ao estuda-
rem sobre os alvos e perpetuadores do bullying 
no trabalho como papel do estresse e diferen-
ças individuais, considerando como sinônimo de 
assédio no trabalho. A abordagem escandinava 
(primeiros a abordar a temática fora do âmbito 
escolar) define bullying como a percepção de 
uma situação em que uma ou mais pessoas são 
sistematicamente e por um longo período de 
tempo recebem tratamento negativo por parte 
de um ou mais, e essas pessoas tem dificuldade 
para defender-se desses tratamentos. 

Desta forma, bullying envolve causar injúria 
ou desconforto deliberadamente a outra pessoa, 
repetidamente, através de contato físico, abuso 
verbal, exclusão e outras ações negativas, com 
duração superior a 1 ano. Alguns estudos de-
monstram igualdade entre homens e mulheres, 
porem, outros estudos demonstram que 2/3 das 
vítimas são mulheres e 50-80% dos perpetuado-
res são gerentes (homens na maioria).

Corroborando com este estudo, Hatem 
Öcel e Aydın (2012) realizaram uma pesquisa, 
na Turquia, com questionário auto aplicável em 
300 funcionários, onde foi definido como bullying 
no local de trabalho a hostilidade verbal e não 
verbal, como assédio, ofensa, exclusão social, 
intimidação. Deve ocorrer de maneira sistemáti-
ca, por um período de tempo, o alvo tem dificul-
dade em defender-se, sendo percebido como: 
opressivo, injusto e humilhante. Exemplos de 
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assédio: esconder, informações, estabelecer 
metas impossíveis, crítica constante ao trabalho 
de vítima, espalhar rumores, ameaças de violên-
cia psíquica. Pode ocasionar nas vítimas: baixa 
estima, medo, ansiedade, fobias, desesperança, 
depressão, transtorno de estresse pôs traumá-
tico e no Trabalho: diminuição da satisfação no 
trabalho, comportamento contra produtivo.  Por 
fim, em relação a crença em um mundo justo, 
onde a população crê que cada um tem o que 
merece, os indivíduos que creem em um mundo 
justo tendem a acreditar que serão tratados de 
maneira correta pelos outros, ou seja, a crença 
no mundo justo faz relação trabalhista de forma 
igualitária. 

Importante ressaltar a difi-
culdade em conceituar o assédio 
moral, mobbing e bullying, por 
ser termos bastantes parecidos. 
No entanto Hirigoyen (2002), co-
menta que apesar desta dificul-
dade, a autora diferencia o mob-
bing do bullying, mesmo cientes 
que muitas vezes são termos uti-
lizados indistintamente. A autora 
considera que bullying possui 
uma acepção mais ampla, devi-
do o fato de estar incutido nele 
as chacotas e isolamento como 
em condutas abusivas com co-
notações sexuais ou agressões 
físicas, enquanto que mobbing 
estaria mais relacionado a per-
seguições coletivas ou à violên-
cia organizacional.

Cabe, neste momento, 
contextualizar o assédio moral, 
segundo o Ministério do Trabalho 
e Emprego (2013), configura-se 
por atos de crueldade e desumanos, denotando 
atitude agressiva e antiética nas relações traba-
lhistas, praticada por superiores aos subordina-
dos. Colocando os empregados em situação 
vexatória, constrangedora e degradantes duran-
te o desempenho de suas funções. Estas ações 
objetivam desestabilizar, desqualificar a pessoa 
emocionalmente e profissionalmente em relação 
ao ambiente profissional e a própria organização, 
resultando em riscos a saúde do empregado e 
da empresa. A violência moral, por conseguinte, 
ocasiona problemas emocionais, de valores e de 
identidade da pessoa que causam danos signifi-
cativos na qualidade de vida e que pode induzir 

a morte. 
Maciel;Cavalcante e Matos (2007, p.2) 

cita autores para  diferenciação entre os termos 
mobbing,bullying e assédio :

 O Comitê Nacional inglês sobre o assédio 
(Bullying,2006)Leymann (2006) fazem uma 
diferenciação entre os termos mobbing e 
bullying. Segundo esses autores, o termo 
mobbing deveria ser reservado para ca-
racterizar o assédio moral que ocorre no 
trabalho, pois esse tipo de assédio envolve 
relações sutis entre o assediador e o grupo 
ou equipe de trabalho e comportamentos 

sofisticados tais como o isola-
mento da vítima, por exemplo, 
e raramente violência física. Em 
contraposição, o termo bullying 
estaria mais relacionado a agres-
sões físicas ou ameaças, carac-
terizando situações de assédio 
entre escolares e crianças.

Percebe-se que a atual or-
ganização do trabalho tem como 
características o cinismo e a per-
versidade do sistema como os 
contextos favoráveis para o sur-
gimento do assédio. Os ambien-
tes de trabalho estão sujeitos ao 
estresse, à má comunicação in-
terna, a falta de reconhecimento 
da identidade profissional, e a 
padronização de métodos que 
orienta para o controle e ajusta-
mento das pessoas aos siste-
mas. Os argumentos vigentes 
em algumas organizações fun-
cionam de maneira cínica e utili-

zam a manipulação e a mentira para atingirem a 
estabilidade econômica. As empresas perversas 
seriam, então, aquelas que acirram as rivalida-
des e permitem a utilização de procedimentos 
desleais. 

Neste sentido, analisa o papel facilitador 
da sociedade narcisista em que  se vive, hoje em 
dia, cujo culto do ego preconiza valores como 
dinheiro e sucesso, criando a necessidade de 
fingimento e dissimulação para sobreviver a esta 
sociedade de desempenho. Esse ambiente per-
secutor visa às mulheres, pois além do controle 
exacerbado sobre suas atribuições, são discrimi-
nadas. 
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A Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), em 1996, divulgou estudo realizado nos 
países da União Européia sobre a violência no 
trabalho, denunciando que as experiências de 
violência produzidas nos locais de trabalho apon-
tam para a mundialização do problema, trans-
cendendo as fronteiras nacionais, ambientes de 
trabalho e grupos profissionais (OIT, 1998). Os 
resultados desta pesquisa, citados por Hirigoyen 
(2002), mostram que 8% dos tra-
balhadores sofreram medidas 
de intimidação, 4% foram objeto 
de violências físicas, e 2% de as-
sédio sexual. 

Devido a essa estrutura de 
produção imposta pelo capita-
lismo acompanhada, para sua 
sobrevivência, por inovações 
tecnológicas e imposição da ra-
zão instrumental, afeta negativa-
mente a qualidade de vida dos 
trabalhadores no mercado for-
mal. Altas horas de jornadas de 
trabalho, salários que não aten-
dem as necessidades dos tra-
balhadores refletem no contexto 
atual do mundo do trabalho, onde a dificuldade 
de manter entre a empresa e o funcionário o vín-
culo empregatício. Nasce desse quadro, uma 
nova configuração nas atividades do trabalho, 
o trabalho informal e os novos perfis do traba-
lhador. A justificativa referente ao acontecimento 
reforça-se na perda do sentido original e indis-
pensável do trabalho onde o homem capaz de 
produzir coisas úteis a suas demandas atende 
as necessidades do Capital, e a satisfação das 
necessidades dos trabalhadores, gera além do 
descontentamento, uma precarização do traba-
lho e a falta de qualidade de vida. 

A relação entre o sofrimento e prazer na 
perspectiva de que não possuem trabalho e dos 
que possuem trabalho e sofrem na relação labo-
ral, porém precisam continuar trabalhando, o que 

pode ser o caso de muitas pessoas que sofrem 
assédio moral e por necessitarem do emprego 
se sujeitam a tais humilhações. O capitalismo 
deveria ter surgido como um mediador desses 
conflitos no trabalho, numa proposta de huma-
nização dos seres humanos, entretanto, o que 
observa-se foi  uma banalização do trabalhador. 
Nesse sentido Sennett (2006), afirma que a rees-
truturação produtiva e as novas estruturas geren-
ciais acarretam deficiências sociais, relacionadas 
à falta de responsabilidade e respeito da gerên-
cia com os trabalhadores, a falta de confiança 
generalizada nos ambientes de trabalho e a falta 
de um conhecimento organizacional decorrente 
da “volatibilidade” das relações sociais. Segun-
do o autor, essa cultura “corrói” o caráter. Dessa 
forma, pode-se inferir que essas relações sociais 
deterioradas e precarizadas podem levar à ocor-
rência do assédio com uma frequência maior nas 

organizações pós-modernas. 
Pode-se afirmar que esta 

banalização do sujeito pelo em-
pregador gera um sofrimento de 
estar sendo incompetente no tra-
balho real, onde o real é definido 
como o que resiste ao conheci-
mento, ao saber, ao savoir-faire 
e, de modo mais geral, ao domí-
nio. No trabalho, o real assume 
uma forma que as ciências do 
trabalho evidenciaram desde os 
anos 70.  As organizações de-
vem ter um zelo pelo emprega-
dor pelo o que eles acrescem 
a organização. Comenta-se, 
ainda, a existência de outro tipo 

de sofrimento que seria a pressão para trabalhar 
mal cujo sofrimento surge em circunstancias de 
certos modos opostas aquelas, o trabalhador 
sabe o deve fazer porem não faz por pressões 
sociais do trabalho, Colegas criam-lhe obstácu-
los, o ambiente social é péssimo.

  Dessa forma pensando o assédio mo-
ral num estudo mais amplo, este estudo com-
partilha com o pensamento da Hirigoyen (2002) 
onde a mesma afirma que se faz necessário 
uma abordagem racional para analisar o proble-
ma sob diversos prismas, não sendo adequado 
considerar o assédio moral como tendo apenas 
uma única e exclusiva causa. Deve-se ter em 
conta tanto o ângulo psicológico, que envolve 
o estudo da personalidade e a história dos indi-
víduos, quanto o organizacional, que analisa as 

Pode-se 
afi rmar que esta 

banalização 
do sujeito pelo 

empregador gera 
um sofrimento 
de estar sendo 

incompetente no 
trabalho real
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regras de gestão e jurídica. 
 As questões relativas aos problemas de 

relacionamento dentro das ações terão a am-
plitude de acordo com a tomada de decisão e 
comprometimento desta para com os direitos 
dos empregados e dos valores éticos que de-
fende e prioriza. Cabe ao empregador dirimir 
quaisquer ações referentes à prática de assédio 
moral, através de diálogo constante sobre os 

métodos de prevenção, realizar programas de 
capacitações e formações contínuas com vis-
tas a sensibilização sobre as práticas abusivas 
e, fundamentalmente, estabelecer um código de 
ética que impeça quaisquer formas de discrimi-
nação e de assédio moral. Cientes de que o as-
sédio moral dentro das empresas não é um fato 
isolado, baseia-se no ato repetitivo, por tempo 
indeterminado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 06 
abril. 2014.
CEARÁ. Lei nº 15.036, de 18 de novembro de 2011. Dispõe sobre o assédio moral no âmbito da administração 
pública estadual e seu enfrentamento, visando a sua prevenção, repreensão e promoção da dignidade do agente 
público no ambiente de trabalho, e dá 150 outras providências. Disponível em: <http://www.al.ce.gov.br/index.php/
lei-ordinaria>. Acesso em: 22 abril. 2014. 
______. Lei nº 15.396, de 25 de julho de 2013. Institui a semana estadual de conscientização e prevenção do assédio 
moral. Disponível em: <http://www.al.ce.gov.br/index.php/lei-ordinaria>. Acesso em: 22 abril. 2014. 
Einarsen, S.; Bjorn, I. R.; Matthiesen, S. B. (1994) Bullying and harassment at work and their relationships to work envi-
ronment quality: an exploratory study. European Journal of Work and Organizational Psychology, 4 (4): 381-401.
Einarsen, S.; Skogstad, A. (1996) Bullying at work: epidemiological findings in public and private organizations. Euro-
pean Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2): 185-201.
Öcel, H. e Aydın,O. (2012)  Workplace Bullying and Turnover Intention: The Moderating Role of Belief in a Just World. 
International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 13; July 
Hirigoyen, M. (2002a) Mal-estar no Trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Matthiesen, S. B.; Einarsen, S. (2004) Psychiatric distress and symptoms of PSTD among victims of bullying at work. 
British Journal of Guidance & Counselling, 32 (3): 335-356.
Matthiesen e Einarsen (2007), Perpetrators and Targets of Bullying at Work: Role Stress and Individual Differences. 
Violence and Victims, Volume 22, Number 6,
NAVARRO, V.L; PADILHA, V. Dilemas do Trabalho no Capitalismo Contemporâneo. Revista Psicologia & Sociedade, 
v.19, n.spe, Porto Alegre, RS, 2007.p.14-20. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 30 março. 2014 às 16hs.
OIT – Organización Internacional del Trabajo (1998). Cuando el trabajo resulta
peligroso. Trabajo, Revista de la OIT, 26, sep./oct. Disponível em:
<http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/26/violence.htm>. Acesso em: em 11 março. 2014.

David de Alencar Correia Maia
Professor do Curso de Psicologia da Fametro, professor da Faculdade Vale do Jaguaribe no 
nível de Pós-Graduação e Graduação, professor da Universidade Estadual do Vale do Acaraú 
–UVA a nível de Pós-Graduação. Mestre pela Universidade de Fortaleza. Graduação em Psi-
cologia, Graduação em Direito, Pós-Graduado em Direito Processual Penal. Coordenador do 
Grupo de Pesquisa GEPJ - FVJ. Ministra as disciplinas de Psicologia dos Processos Básicos, 
Psicologia Organizacional, Psicologia da Saúde, Psicologia Social, Psicologia e Saúde do tra-
balhador, Direito Penal. Estuda: Assédio Moral, Qualidade de Vida no trabalho, Promoção de 
Saúde e Síndrome de Burnout. 
E-mail: davidmaia42@gmail.com 

Carla Dornelles da Silva
Mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. Professora das seguintes 
disciplinas: Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia da Aprendizagem na Faculdade do 
Vale do Jaguaribe (FVJ). Participa do Grupo de Pesquisa em Avaliação em Educação (GPAGE) 
FACED-UFC. Especialista em Psicopedagogia Institucional (ASSELVE-SC) e em Psicologia da 
Família numa Abordagem Sistêmica (UNIFOR-CE). Graduação em Psicologia pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul (1993). Consultora em RH e T&D pela LDuran - Treina-
mentos e Consultoria Organizacional. 
Email: carlads.carla@yahoo.com.br 

 

PSICOLOGIA

46 - ODONTOnordeste.com | ABO-CE

OdontoNordeste02.indd   46OdontoNordeste02.indd   46 18/6/2014   10:16:0318/6/2014   10:16:03



ABO-CE | ODONTOnordeste.com - 47

OdontoNordeste02.indd   47OdontoNordeste02.indd   47 18/6/2014   10:16:0518/6/2014   10:16:05



OdontoNordeste02.indd   48OdontoNordeste02.indd   48 20/6/2014   13:05:5720/6/2014   13:05:57



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 5
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    2.00000
    2.00000
    2.00000
    2.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Offset Euro U360 K85)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF0043006f006e00660069006700750072006100e700e3006f0020007200650063006f006d0065006e0064006100640061002000700061007200610020006700650072006100e700e3006f0020006400650020006100720071007500690076006f0073002000500044004600200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d002000610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d0031003a0032003000300031002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


