ARTIGO CIENTÍFICO

Gerenciamento de Riscos no Consultório: Relevância do cirurgião-dentista na
Vigilância Sanitária de Produtos Odontológicos.

A vigilância sanitária tem
como objetivo a eliminação,
a
prevenção
ou
a
minimização de riscos à
saúde
provenientes
da
produção e da circulação de
bens e da prestação de
serviços
de
interesse
1
Os
riscos
sanitário .
sanitários relacionados à
circulação e à utilização de
bens, a despeito dos
benefícios que o avanço
tecnológico pode trazer,
parecem aumentar uma vez
que
tecnologias
mais
elaboradas
exigem
profissionais
mais
conscientes e preparados
para sua utilização2.
A maioria dos “produtos
odontológicos” envolvidos
na prática clínica diária são
bens que se enquadram
como Produtos para Saúde,
definidos
na
legislação
sanitária
como
“equipamento,
aparelho,
material, artigo ou sistema
de
uso
ou
aplicação
médica, odontológica ou
laboratorial, destinado à

prevenção,
diagnóstico,
tratamento, reabilitação (...)
e que não utiliza meio
farmacológico, imunológico
ou metabólico para realizar
sua principal função em
seres humanos, podendo,
entretanto, ser auxiliado em
suas funções por tais
meios.”3
Embora
a
expressão
“produtos
odontológicos”
seja utilizada de forma
generalizada para todos os
produtos
de
uso
em
odontologia, nem todos
estão enquadrados nessa
categoria. Por exemplo,
escovas, pastas de dente e
enxaguantes bucais são
enquadrados
como
Cosméticos,
pois
é
considerada sua utilização
na higiene; e anestésicos
são Medicamentos, devido
a sua função terapêutica.
Esse
artigo
refere-se
àqueles
da
categoria“produtos
para
saúde”,
da
definição
anteriormente exposta, que
incluiitens
com
riscos

variáveis, desde os de
utilização nãoinvasiva e
transitória,
como
embalagem
para
esterilização de produtos,
até os implantáveis de uso
prolongado, cujo risco é o
maior
dentre
os
3
odontológicos.
Esses produtos têm toda
sua cadeia de produção
gerenciada
para
minimização
de
riscos,
desde a matéria-prima,
passando pela utilização em
terceiros,
até
sua
destinação final (descarte).
Antes
de
serem
comercializados,
passam
por análise técnica da
Agência
Nacional
de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
de modo a verificar se o
fabricante e/ou importador
cumpre com os requisitos
de eficácia e segurança. E,
se
aprovado,
recebe
número de registro no
órgão. Esse processo que
antecede o registro é
chamado de pré-mercado.
A partir do número de

registro, é possível o
monitoramento
pósmercado, em que nãoconformidades
são
identificadas e o detentor do
registro notificado
para
providências. Nessa etapa é
que entra a relevância do
cirurgião-dentista.

precisam ter cautela na
aquisição
e
consumo
desses itens de modo a
contribuir no gerenciamento
de riscos, haja vista que
estes, em sua maioria,
recaem sobre o elo mais
fraco da cadeia de consumo
– os pacientes4.

Na prática clínica, em nome
do avanço tecnológico e/ou
por desconhecimento das
exigências legais, alguns
tendem a contribuir para a
irregularidade
sanitária
destes
produtos4.
A
incorporação
desses
avanços
tecnológicos,
geralmente, é feita de forma
acrítica,
sem
reflexões
sobre os riscos e custos
que poderão trazer2. As
estratégias
de
mercadização
adotadas
pelos produtores aliam tanto
formas consagradas quanto
meios
sofisticados
de
marketing influente sobre
profissionais de saúde5.
Numa época onde a
dinâmica do mercado é
regida pelo aumento da
produtividade (e do lucro),
os
cirurgiões-dentistas
Produtos,
serviços
e
comércios com suspeitas de
irregularidades devem ser
denunciados à Vigilância
Sanitária de sua região de
saúde.Denúncias
podem

Nesse sentido, a vigilância
sanitária necessita de maior
disseminação
de
suas
práticas, para além das
meramente fiscalizadoras e
reguladoras,
junto
aos
profissionais de saúde,
promovendo informação e
educação, favorecendo à
efetiva participação dos
consumidores na fase pósmercado.
Garantir a qualidade dos
produtos
odontológicos,
bem como sua segurança e
eficácia, é atributo do
fabricante e/ou importador.
Entretanto,
o cirurgiãodentista deve ficar atento às
indicações de uso, às
condições
de
armazenamento
e
à
validade
do
produto,
conforme
constam
nas
ser feitas para o e-mail
ouvidoria@anvisa.gov.br e
pedidos de informações
para
conferência
de
regularidade sanitária de
produtos podem ser feitos

informações
que
acompanham o produto.
Além disso, verificar se o
estabelecimento
que
comercializa o produto (e o
próprio
produto)
estão
regulares
no
mercado
nacional, criando rotina de
conferência do número de
registro e de acesso ao sítio
da Anvisa na Internet para
acessar
os
alertas
sanitários que informam
sobre desvios de qualidade
de produtos que estão
sendo
vendidos
e
convocam para seu recall
(retirada) do mercado.
Evitar aquisição de maneira
acrítica
de
produtos
inovadores e/ou que não
atendem às exigências
sanitárias
é
ação
de
responsabilidade ética e
legal no exercício da
profissão
e
auxilia
a
6
minimizar
riscos .
Os
profissionais que utilizam
produtos irregulares no
mercado são passíveis de
responsabilização
ética7,
8
sanitária e
penal9.

pela
Central
de
Atendimento da Anvisa –
0800 642 9782.
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