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elar pela ética e fiscalizar o exercício profissional, atribuições centrais do CROSP, exigem
um olhar criterioso sobre a rotina de todos os
profissionais – cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares – e requer constante atenção às questões diretamente relacionadas à Odontologia.
Na estrutura de um estabelecimento odontológico, a relação paciente/cirurgião-dentista ocupa a
figura central, mas sua dinâmica é operada também
pelos esforços de ASBs, TSBs, TPDs, APDs, recepcionistas, estagiários, fornecedores e, evidentemente, o cirurgião-dentista. A dedicação e a unidade
dessa equipe, no serviço público ou particular, são
os componentes primordiais que definirão a qualidade do atendimento à população.
Nesta edição do CROSP em Notícia, buscamos
apontar que todo o suporte ao cirurgião-dentista
exige conhecimentos técnicos e normas, bem como
a inscrição no Conselho. Mostramos também o
quem-é-quem e as respectivas responsabilidades nos
estabelecimentos odontológicos, pois é um dever do
profissional estar atento à fiscalização para garantia
de um atendimento ético e de qualidade ao paciente.
Nas próximas páginas também mostramos o papel do cirurgião-dentista envolvido com atividades
que vão além das rotinas clínicas. As denúncias de
atividades ilegais cometidas por profissionais no
exercício da sua função ou em razão dela é um dever de todos, assim como cabe ao CROSP apurar,
avaliar, julgar e penalizar, se preciso, os profissionais
da Odontologia dentro de sua jurisdição.
Nossa apuração explora ainda os serviços, em especial os administrativos, disponíveis pelo Conselho em suas 38 delegacias seccionais espalhadas pela
capital e interior paulista, revelando que há sempre
um CROSP por perto de seus inscritos. Outra notícia boa, que temos muito honra em revelar, é a con-

Na estrutura de um
estabelecimento
odontológico, a relação
paciente/cirurgião-dentista
ocupa a figura central, mas
sua dinâmica é operada
também pelos esforços de
dos ASB´s, TSB´s, TPD´s,
APD´s, recepcionistas,
estagiários, fornecedores
e, evidentemente,
o cirurgião-dentista.
A dedicação e a unidade
dessa equipe, no serviço
público ou particular,
são os componentes
primordiais que definirão
a qualidade do atendimento
à população

tribuição que as ações de comunicação, publicidade
e orientação profissional têm trazido para a classe.
Em levantamento recente, o Conselho registrou
uma redução do número de infrações na publicidade, cujas denúncias caíram significativamente.
Isso não significa baixar a guarda. Sabemos que as
irregularidades neste campo ainda são muitas e por
essa mesma razão, nas próximas páginas será possível compreender que a publicidade odontológica
tem suas especificidades, que a protegem de ofertas
enganosas ou abusivas.
Destaco que as publicações do CROSP estão cada
vez mais em linha com os recursos atuais da tecnologia da informação. Isso significa que você pode
consultar, baixar e compartilhar nossas publicações
a partir da Internet, por meio do site do Conselho,
em www.crosp.org.br. Por último, destacamos também a coluna CROSP Responde, uma seleção das
perguntas frequentes dos inscritos enviadas ao canal Fale Conosco.
Desejo a todos uma boa leitura.

Marcos Capez

Presidente em exercício do Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo

Foto: divulgação
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ÉTICA

Apoio
correto
Funções de suporte ao cirurgiãodentista no atendimento ao
paciente só podem ser exercidas
por técnicos ou auxiliares de
saúde bucal diplomados e
inscritos no Conselho Regional
de Odontologia (CRO)

Fotos: Shutterstock

O

s cuidados com os pacientes e
o manuseio dos equipamentos
odontológicos são atividades restritas
a profissionais habilitados. Num estabelecimento
odontológico, além do cirurgião-dentista, outros
dois profissionais estão autorizados a atuar: o
Auxiliar e o Técnico em Saúde Bucal. Alunos de
quaisquer dessas áreas ou de cursos de graduação
em Odontologia só poderão realizar atividades
quando acompanhados de professores da instituição
de ensino em que estiverem matriculados e em
clínicas ou consultórios reconhecidos. Pessoas que
não estejam habilitadas nas profissões auxiliares da
Odontologia, como profissionais administrativos,
são proibidas de prestar auxílio ao cirurgião-dentista
no atendimento ao paciente.
Portanto, as funções de apoio dentro do
consultório odontológico deverão ser exercidas
exclusivamente pelo técnico ou auxiliar de saúde
bucal diplomados em suas respectivas áreas e
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ÉTICA
inscritos no Conselho Regional de Odontologia
(CRO) de sua jurisdição. O papel de cada um
é regulamentado pela Lei 11889/2008, cujas
especificações também constam da Resolução do
Conselho Federal de Odontologia (CFO) 63/2005.
Delegar esses ofícios a um profissional de
outra esfera, mesmo que este seja estudante de
Odontologia e/ou de cursos de ASB ou TSB, é
considerado acobertamento do exercício ilegal
da profissão (art. 11 da Lei 11.889/2008 e art.
53, II do Código de Ética Odontológica), cujas
penas ao cirurgião-dentista responsável poderão
ir da advertência à cassação do exercício e multa
pecuniária de até 25 vezes o valor da anuidade.
A situação se agrava se o técnico ou auxiliar
exercerem funções exclusivas do cirurgiãodentista, por exemplo: clareamento, moldagem,
manutenção ortodôntica e raspagem supra e
subgengival. Neste caso, poderão responder
pelo exercício ilegal da arte dentária (art. 282
do Código Penal Brasileiro), que prevê pena
de seis meses a dois anos de detenção.
Para esclarecer o papel exercido pelos
profissionais de apoio, o CROSP em Notícia
enumerou as funções exercidas por eles
de acordo com a legislação brasileira. Confira:

Auxiliar de Saúde Bucal
É preciso ter concluído o Ensino Fundamental e obtido diploma em curso de Auxiliar em
Saúde Bucal de, no mínimo, 300 horas. Deverá sempre ser supervisionado diretamente
pelo cirurgião dentista ou pelo técnico de saúde bucal. Pode realizar as seguintes atividades*:
• Organizar e executar atividades
de higiene bucal;
• Processar filme radiográfico;
• Preparar o paciente para o atendimento;
• Auxiliar e instrumentar os profissionais
nas intervenções clínicas, incluindo
as feitas em ambientes hospitalares;
• Manipular materiais de uso odontológico;
• Selecionar moldeiras;
• Preparar modelos em gesso;
realizar o acolhimento do paciente
nos serviços de saúde bucal;
* Fonte: Resolução CFO 63/2005

• Registrar dados e participar da análise
das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal;
• Executar limpeza, assepsia, esterilização
do instrumental, dos equipamentos
odontológicos e do ambiente de trabalho;
• Aplicar medidas de biossegurança
no armazenamento, transporte,
manuseio e descarte de produtos
e resíduos odontológicos;
• Adotar medidas de biossegurança visando
o controle de infecção.

Fotos: Shutterstock
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Técnico em Saúde Bucal

Os profissionais deverão ter concluído o Ensino Médio
e portar diploma do curso de Técnico em Saúde Bucal
com duração de, no mínimo, 1.200 horas. Assim como o
Auxiliar, o Técnico não pode exercer a atividade de forma
autônoma nem prestar assistência direta ou indireta
ao paciente dentro de um consultório sem a supervisão
do cirurgião-dentista. Nas atividades extraclínicas,
a supervisão poderá ser indireta. Dessa forma, o mesmo
se torna apto a realizar as seguintes atividades*:
• Remover o biofilme de acordo com a indicação
técnica definida pelo cirurgião-dentista;
• Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista,
o trabalho dos auxiliares em saúde bucal;
• Realizar, sempre sob supervisão do cirurgião-dentista,
tomadas radiográficas e por imagem
de uso odontológico, nos consultórios ou em clínicas
odontológicas, incluindo as de especialidade
de Radiologia Odontológica e Imaginologia;
• Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais
odontológicos na restauração dentária direta,
vedado o uso de materiais e instrumentos não
indicados pelo cirurgião-dentista;
• Proceder à limpeza e à antissepsia do campo
operatório, antes e após atos cirúrgicos, incluindo
em ambientes hospitalares;
• Remover suturas (pontos);
• Aplicar medidas de biossegurança no
armazenamento, manuseio e descarte de produtos
e resíduos odontológicos (higienização de mãos,
equipamento de proteção individual, imunização
e condutas pós-exposição com material biológico);
• Realizar isolamento do campo operatório.
* Fontes: Resolução CFO 63/2005 e Resolução CFO 179/2016

Estagiários
Os estágios curriculares dos
estudantes de Odontologia,
Técnico e Auxiliar de Saúde
Bucal são atividades de
competência única e exclusiva
das instituições de ensino*.
As atividades do estágio
poderão ser realizadas na
comunidade em geral ou junto
a pessoas jurídicas de direito
público ou privado, desde
que sob a responsabilidade
e coordenação direta de
cirurgião-dentista professor
da instituição de ensino, que
deverão comunicar, também,
ao Conselho Regional, os locais
de estágios conveniados.
* Fonte: Resolução CFO 63/2005

RESPONSABILIDADE

Cirurgião-dentista também

denuncia
Impedir o exercício de violações éticas
é missão para o bem-estar dos pacientes
e fundamental para a classe odontológica

D

enunciar é uma forma eficaz de coibir
infrações éticas cometidas por profissionais
da Odontologia. Cabe a todos denunciar
irregularidades cometidas por profissionais no
exercício da sua função ou em razão dela. É um
dever inerente dos profissionais seguir as normas
contidas no código de ética odontológica.
O CROSP tem como uma das suas funções
legais, prevista na Lei Federal 4.324/64,
apurar, julgar e penalizar os profissionais
da odontologia que cometeram infrações
éticas inscritos em sua jurisdição.
A fiscalização do CROSP é um serviço
de proteção à sociedade. Tem como
principal objetivo atuar de forma efetiva no
acompanhamento de reclamações, denúncias
e do exercício correto da profissão em todos
os âmbitos, promovendo inspeções periódicas
às clínicas aos consultórios.
A comissão de ética do CROSP tem como
principal objetivo instruir os processos éticos,
para constatar se efetivamente o profissional
da Odontologia cometeu uma infração ética.
As denúncias não têm apenas consequências
disciplinares, mas também, em alguns casos,
os profissionais poderão responder civilmente
e criminalmente pelo ato praticado de forma
irregular ou ilegal.
É importante destacar que a denúncia
apresentada ao CROSP poderá:
• Ser encaminhada ao setor de fiscalização, para
que seja realizada uma análise e investigação
preliminar. Se forem constatados indícios
de materialidade e autoria da infração,
o caso será levado à comissão de ética para
confecção do parecer inicial;
• Caso já haja indício de materialidade
e autoria da infração ética, será
encaminhada diretamente à comissão
de ética para confecção do parecer inicial.
Todos os processos éticos, após análise do
parecer inicial, são instaurados pelo Presidente
do Conselho Regional de Odontologia, sendo
que as denúncias são apuradas pela comissão
de ética ou pelas câmaras de instrução. E os
processos éticos são julgados pelos Conselheiros

Fotos: Shutterstock
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As denúncias não têm
apenas consequências
disciplinares, mas também,
em alguns casos, os
profissionais poderão
responder civilmente
e criminalmente pelo
ato praticado de forma
irregular ou ilegal
do CROSP na sessão plenária de julgamento.
Outro ponto que merece destaque é que os
processos éticos tramitam sob sigilo, somente as
partes tem acesso às informações contidas neles.
Aqueles que denunciam de forma anônima
não terão acesso às informações relacionadas
aos expedientes de fiscalização ou processo ético.
As denúncias poderão ser apresentadas
pessoalmente na sede ou nas Seccionais do
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
ou por carta endereçada à sede do Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo, localizada
na Av. Paulista, 688 – São Paulo. Porém, é
necessário cumprir alguns requisitos indicados

para formalizar uma denúncia, que são:
1. Identificação do(a) denunciado(a);
2. Identificação do(a) denunciante – nos casos
em que não queira denunciar de forma anônima;
3. Relato dos fatos no formulário cedido pelo CROSP
ou por petição endereçada à Comissão de Ética;
4. Apresentação de todas as provas possíveis
(caso não tenha ou esteja em poder
do profissional, informar ao CROSP).
Não podemos deixar de lembrar que nos casos
de exercício ilegal da profissão, o(a) denunciante
deverá comunicar à autoridade policial, pois
o respectivo órgão é o responsável para apurar
o crime em questão.

Para mais informações sobre como
denunciar, acesse o portal do CROSP:
www.crosp.org.br/denuncias.html

ELEIÇÃO

www.facebook.com/crospoficial

Com a palavra, a

delegada-eleitora
O CROSP definiu os seus
representantes na assembleia
de delegados-eleitores
do Conselho Federal
de Odontologia (CFO),
entidade máxima da classe.
A chapa vencedora é
formada por Helenice
Biancalana, odontopediatra
e diretora regional do
CROSP; e Marcelo Januzzi
Santos, implantodontista
e conselheiro. A reportagem
conversou com a delegadaeleitora de São Paulo

continuidade ao que vem sendo realizado desde
2017. Por meio de uma mobilização entre os
presidentes dos CROs de todo o Brasil, de uma
comissão nomeada pelo CFO e da própria
diretoria do CFO, foi elaborada uma minuta
posteriormente encaminhada aos deputados que
estão analisando as alterações na lei desde 2012.

Por que você decidiu
participar desta eleição e
qual a importância desta
representatividade no CFO?

Helenice Biancalana: O suplente é o
cirurgião-dentista que, na impossibilidade da

Helenice Biancalana: Aceitei porque me
senti no dever de contribuir com o CRO de São
Paulo, tendo a responsabilidade de representar o
estado com o maior número de cirurgiões-dentistas
no Brasil, apesar de todos os estados terem o
mesmo peso eleitoral. Acho importante levarmos
sempre a posição e expectativa do CROSP.

Qual a expectativa para a
eleição dos conselheiros do CFO?

Ilustração: Shutterstock

Helenice Biancalana: Esperamos que
a nova diretoria faça uma gestão competente
e atenta para as necessidades da Odontologia.
A proposta é se dedicar a mudanças necessárias
no que tange a Lei e ao Código de Ética, dando

E qual é o objetivo de
toda essa mobilização?
Helenice Biancalana: O objetivo principal
é a atualização e modernização da lei que rege
o funcionamento do CFO e CROs (Lei 4.324,
de 1964). É uma lei muito arcaica para os dias de
hoje. No último semestre, graças a esse empenho,
o projeto avançou muito mais do que em todos
os outros anos. É necessário manter esse contato
e batalhar para a sua aprovação.

Como é a atuação junto
com o suplente?

presença e atuação do titular, tomará a posição
de delegado-eleitor. Importante destacar que todas
as decisões são únicas, tomadas em conjunto.

Qual a relevância da próatividade do cirurgião-dentista
no Conselho, tanto na esfera
estadual quanto na federal?
Helenice Biancalana: Os conselhos se
modernizaram e acompanharam a evolução
da Odontologia. Da mesma forma, é importante
que o cirurgião-dentista acompanhe essas
transformações. Assim, para além da fiscalização e das
funções legais, os CROs contribuem com a valorização
profissional. Atuam na orientação à população, por
meio de campanhas de prevenção e educação, e
promovem discussões sobre assuntos fundamentais
para a Odontologia. Buscam aprimoramento para
os profissionais na formação do cirurgião-dentista,
por meio das câmaras-técnicas, e os orientam
no exercício da profissão. E mais, conduzem
a Odontologia e seus profissionais pela ética,
pelo comprometimento e pela responsabilidade.

Que contribuição
pretende deixar?
Helenice Biancalana: De ter cumprido
o papel que me foi designado com lisura,
honestidade e dignidade em busca sempre
dos interesses da classe odontológica.
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SECCIONAIS

Um CROSP

perto de você
Atualmente, 38 delegacias seccionais do Conselho
estão distribuídas pela capital e interior paulista.
Elas oferecem aos inscritos uma infinidade de
serviços, em especial os administrativos. Confira.

FERNANDÓPOLIS

C

om sede na Avenida Paulista,
em São Paulo, o Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CROSP)
possui ramificações em diferentes pontos
do Estado para atender aos seus inscritos.
São 38 delegacias seccionais instaladas em 34
municípios paulistas e na capital, locais onde
há maior concentração de cirurgiões-dentistas
ou faculdades de Odontologia.
Criadas com o objetivo de dinamizar
a administração pela área correspondente
à jurisdição do Conselho, as seccionais
facilitam o dia a dia dos associados, oferecendo
atendimento a todos os serviços de cunho
administrativo, tais como inscrições, alterações
de cadastro, solicitação de segunda via de
cédulas ou mesmo protocolização de denúncias.
As seccionais do CROSP são dirigidas
por um delegado nomeado pelo Presidente
do Conselho, com mandato honorífico e de
prazo determinado. Para auxiliá-lo na direção,
conta com suporte de uma diretoria composta
por um diretor-secretário e um diretortesoureiro. Também podem ser constituídas
comissões de apoio. Há ainda a atuação
de fiscais e demais funcionários.
Alguns assuntos, no entanto, seguem
de competência exclusiva de sua sede
administrativa. Trata-se de demandas
relacionadas a orientações jurídicas,
movimentações processuais, atendimento
sobre execução fiscal ou concursos do CROSP.
Para esse tipo de atendimento, o inscrito
deverá procurar os setores de Ética,
Fiscalização ou Jurídico, cujos profissionais
estão alocados na capital.
O site do Conselho possui um canal
que esclarece aos usuários os serviços
que estão disponíveis na sede e em cada
seccional. Chamado CROSP Atende,
permite efetuar o agendamento
online, agilizando o atendimento. Para
acessá-lo, basta clicar no link disponível no
canto direito da home page e fazer o cadastro.

ARAÇATUBA

LINS
MARÍLIA

DRACENA

PRESIDENTE
PRUDENTE

TUPÃ

ASSIS

Criadas com o objetivo
de dinamizar a
administração pela área
correspondente à jurisdição
do Conselho, as seccionais
facilitam o dia a dia
dos associados, oferecendo
atendimento a todos
os serviços de cunho
administrativo, tais
como inscrições, alterações
de cadastro, solicitação
de segunda via de cédulas
ou mesmo protocolização
de denúncias

Endereços e telefones
das seccionais do CROSP
www.crosp.org.br/intranet/
seccionais/listSeccionais.php

CROSP Atende
http://sistema.crosp.org.br/crospatende

Foto e ilustrações: Shutterstock
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SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO

Serviços disponíveis
apenas na sede

Serviços disponíveis
na sede e nas seccionais

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Concurso CROSP - Dúvidas e Informações;
Vista e cópia de processos e denúncias éticas;
Dúvidas de notificações e expedientes do setor de Fiscalização;
Execução fiscal;
Orientação profissional e institucional.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BARRETOS

RIBEIRÃO PRETO

Inscrição e registro pessoa física;
Inscrição e alteração de pessoa jurídica;
Apostilamento (alteração de nome);
Atualização de cadastro de pessoa física;
Cancelamento de inscrição de pessoa física
e pessoa jurídica;
Cobrança;
Inscrição de especialidades;
Inscrição Secundária;
Estrangeiro - RNE temporário e permanente;
Protocolar denúncia ética;
Reativar inscrição;
Retirada de documentos;
Visto prévio para pessoa jurídica;
Transferência de inscrição provisória e definitiva;

Inscrição provisória e definitiva em:
• Auxiliar de Saúde Bucal;
• Auxiliar de Prótese Dentária;
• Cirurgião-Dentista;
• Técnico em Prótese Dentária;
• Técnico em Saúde Bucal;

CATANDUVA

ARARAQUARA

Segunda via de:
• Certificado de especialidade;
• Cédula;
• Certificado de pessoa jurídica;
• Solicitação de certidão de idoneidade.

MOCOCA

JAÚ
MOGI DAS
GUAÇU

BAURU

PIRACICABA

BOTUCATU

LIMEIRA

CAMPINAS
SOROCABA

BRAGANÇA
PAULISTA

SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS
TAUBATÉ

JUNDIAÍ

OSASCO
GUARULHOS
MOGI DAS
CRUZES
SÃO CAETANO
DO SUL
SÃO
PAULO
SANTO
ANDRÉ

REGISTRO

SÃO BERNARDO
DO CAMPO
SANTOS

Endereço

Sede Paulista
Horário de Atendimento: das 9h às 17h
Endereço: Avenida Paulista, 688 Térreo - Bela Vista
01310-909 - São Paulo / SP
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LEGISLAÇÃO

Comissão discutirá limites da

toxina
botulínica
Substância conhecida em
procedimentos estéticos
é indicada para diversos
tratamentos terapêuticos
desde a década de 90

E

m 2017 uma decisão da Justiça Federal
no Rio Grande do Norte suspendeu a
resolução n º 176/2016 do Conselho
Federal de Odontologia (CFO), que regulamenta
o uso da toxina botulínica por cirurgiãodentista. A restrição, no entanto, se refere
apenas aos procedimentos estritamente estéticos,
permitindo que profissionais a utilizem
em tratamentos terapêuticos.
A discussão em torno da utilização da toxina
botulínica e de outros materiais preenchedores,
em procedimentos exclusivamente estéticos na
Odontologia, levou o Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP) a criar uma
Comissão de Harmonização Facial. Mais do que
debater as competências do cirurgião-dentista, o
grupo pretende alinhar os diferentes pontos de vista
para uma atuação profissional responsável e ética.
A Comissão, que deve iniciar as atividades
nos próximos meses, pretende discutir questões
como os limites entre o funcional e o estético, a
estruturação dos cursos de formação e os estudos
mais recentes sobre esses materiais em relação
a sua performance na Odontologia.
Em paralelo, o Conselho Federal de Odontologia
(CFO) já informou que utilizará todos os recursos
legais para obter o reconhecimento da utilização

da toxina botulínica e do ácido hialurônico, para
finalidade funcional/estética e também para fins
exclusivamente estéticos indicados em Odontologia.

Aplicação benéfica

Desde a década de 1990, a toxina botulínica
tem propiciado resultados positivos para solução
dos mais diversos problemas odontológicos,
demonstrando que sua aplicação pode ser benéfica
quando indicada e realizada da forma correta.
A substância age no organismo impedindo,
temporariamente e localmente, a liberação
de um neurotransmissor específico, a
acetilcolina, no terminal nervoso pré-simpático,

evitando que os seus receptores na junção
neuromuscular sejam ativados.
Com isso, as unidades motoras sob a ação da
droga param de se contrair. Esse mecanismo é
o mais conhecido e responsável pelos principais
efeitos da toxina. A substância também bloqueia
peptídeos importantes na percepção da dor.

Estético e funcional

A toxina botulínica pode ser usada em
procedimentos considerados estéticos e outros
denominados funcionais. De modo geral,
em estética facial ou orofacial, permite
que o cirurgião-dentista melhore a dinâmica
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Em reabilitações orais
de grande porte, na fase
de provisórios e
reestabelecimento
da nova Dimensão
Vertical de Oclusão
(DVO), a toxina
pode ser utilizada
em caráter transitório
Em casos específicos e pontuais de Disfunção
Temporomandibular (DTM) ou Bruxismo,
a droga também pode ser usada com o objetivo
de diminuir a força dos músculos elevadores
da mandíbula.
Em reabilitações orais de grande porte,
na fase de provisórios e reestabelecimento
da nova Dimensão Vertical de Oclusão (DVO),
a toxina é empregada em caráter transitório.
Os pacientes com Bruxismo Primário
do Sono, que são refratários ao uso de placa
(nesse caso, o artifício de controle ideal)
e fraturam os dentes ou restaurações com
frequência, podem fazer o uso da substância,
embora só vá diminuir a força de contração
muscular, não impedindo o problema em si.
Entre os pacientes com cefaleias secundárias
às DTMs, a toxina é útil por sua redução
na capacidade de percepção da dor.

muscular e a aparência dos tecidos da face.
Entre os procedimentos funcionais/terapêuticos,
a toxina botulínica é indicada, por exemplo, para
casos de Sialorréias (secreção excessiva de saliva),
observados em alguns pacientes com necessidades
especiais. Eles costumam fazer a microaspiração
de saliva causando pneumonias recorrentes.
Nos casos de Distonias, Paralisias Hemifaciais,
Espasmos e alguns tipos de dores localizadas,
como Neuralgias de Trigêmeo, o tratamento
oferece melhora significativa na qualidade de
vida desses pacientes, não só na socialização,
pela melhora estético-funcional, como também
no controle de alguns tipos de dor.

Contraindicação
Pacientes menores de dois anos, grávidas/lactantes e pacientes portadores de algumas
doenças neuromusculares não devem ser submetidos a procedimentos com toxina botulínica.
O mesmo vale para os que possuem histórico de alergia contra o produto e pacientes que
fazem uso de antibióticos aminoglicosídeos. É importante salientar que o veto não é absoluto
e, portanto, há exceções.
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FISCALIZAÇÃO

Em defesa
da Odontologia

Uma série de ações de comunicação, publicidade e
orientação profissional tem contribuído para a redução
do número de infrações, especialmente na publicidade,
cujas denúncias caíram 50% em 2017

O

setor de Fiscalização do CROSP
tem como principal objetivo atuar
de forma efetiva na defesa da ética
odontológica, acompanhando reclamações e
denúncias. Além disso, tem o dever de intervir caso
observe que o comportamento de seus inscritos
infringe o Código de Ética Odontológica. Essas
ações têm o propósito de zelar pela saúde da
população e pela Odontologia. Para isso, promove
tanto diligências decorrentes de denúncias quanto
inspeções periódicas de rotina às clínicas e aos
consultórios, em âmbito público e privado.
O estado de São Paulo conta atualmente com 42
fiscais distribuídos entre os seus 645 Municípios.
Paralelamente, outra frente de atividades
envolvendo programas de comunicação, publicidade
e orientação profissional promovidos pelo CROSP
tem contribuído para a queda dos casos de
infração. Em 2017, o número total de denúncias
apuradas diminuiu 9% em relação ao ano anterior,
com uma diferença acentuada na Capital e Região
Metropolitana, onde os casos diminuíram 19%
entre os dois anos.
As ocorrências que tiveram a redução mais
significativa foram as de publicidade irregular.
Objeto de grande esforço de orientação por
parte do Conselho, a propaganda irregular
caiu 50% em relação ao ano anterior. A região
metropolitana, mais uma vez, teve a maior
queda: 55% a menos, contra 44% no interior.
As apurações levaram a 94 intimações para
tentativa de celebração do Termo de Ajuste
de Conduta (TAC). Vinte e oito desses
terminaram de forma frutífera – ou seja,
os intimados compareceram à reunião
e optaram por celebrá-lo, comprometendo-se
a regularizar a publicidade odontológica.
Em 2017, o CROSP apurou 145 denúncias
sobre exercício ilegal. Destas, cerca de 12% foram
confirmadas e encaminhadas para o conhecimento
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em números

da Autoridade Policial para a continuidade
das investigações e eventual processo criminal.

Orientação

Instituição de prestação de serviços de utilidade
pública, o CROSP tem o papel de informar
aos inscritos e à população em geral sobre
assuntos relevantes à saúde na área odontológica.
Por isso, promove ao longo do ano diversas ações
informativas e de orientação.
Uma delas é o Programa Integração, cuja
finalidade é propiciar conhecimentos para que,
cada vez mais, as profissões sejam valorizadas
e exercidas de maneira ética e legal.
O programa promove palestras gratuitas
que levantam temas de interesse para estudantes,
cirurgiões-dentistas e profissionais auxiliares
da Odontologia. A intenção é informar os
participantes, capacitando-os a exercer seu trabalho
de forma cada vez mais edificada e valorizada.
O setor de Orientação Profissional é outro
canal que está ampliando a comunicação com
seus inscritos. Em 2017, foi lançada uma série
de vídeos chamada CROSP Orienta, que está
disponível no site do Conselho e trata de assuntos
como: publicidade odontológica, interrupção
do tratamento, interrupção do tratamento,
recomendações sobre a chegada de um novo paciente
e tratamento odontológico de crianças e adolescentes.
As orientações também podem ser realizadas online,
no portal do Conselho, ou pessoalmente, por meio
do agendamento de consulta com um profissional
do CROSP, efetuado na página CROSP ATENDE
(crosp.org.br/crospatende) do mesmo site.
Os inscritos têm ainda à disposição outras
ferramentas informativas, como o site, a “Revista
do CROSP”, o jornal “CROSP em Notícia”, as redes
sociais oficiais do Conselho, os guias práticos,
as campanhas publicitárias e as notícias publicadas
na grande mídia.
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%
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PUBLICIDADE

Para sair do

boca a boca
Classificada como categoria especial pelo Conselho
Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar)
e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), a
publicidade odontológica deve seguir normas específicas,
que a protegem de ofertas enganosas ou abusivas

F

oi-se o tempo em que novos pacientes
chegavam aos consultórios odontológicos
exclusivamente por meio da indicação de
amigos, colegas ou parentes, o tradicional “boca
a boca”. Com a evolução do setor e um mercado
cada vez mais competitivo, o investimento em
publicidade virou item recorrente para a promoção
dos serviços de saúde bucal. No entanto,
é importante manter-se atento: a avidez para
cativar o público não deverá jamais sobrepujar
os princípios éticos da profissão.
Classificada como categoria especial pelo Código
Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, do
Conar, e pelo Código de Defesa do Consumidor, a
Odontologia deve seguir regras específicas, criadas
para protegê-la de propagandas enganosas ou
abusivas. Os princípios que regem as normas estão
explicitados no Código de Ética Odontológica,
cuja consulta é fundamental aos profissionais
de comunicação que desejam se inteirar sobre
a publicidade na profissão.
O CROSP recomenda ainda a consulta aos Guias
Práticos volumes I e III que, entre outros temas,
tratam de ética e publicidade na Odontologia (item
10, próxima página). Os Guias não trazem uma
orientação especificamente voltada ao Facebook,
por exemplo, mas sim informações que se referem
ao comportamento no meio digital como um todo.
Portanto, além do Facebook, Instagram, Twitter,
é possível saber a melhor conduta para todo e
qualquer meio online, de um site na World Wide
Web até o inseparável WhatsApp.
Os princípios e as normas se aplicam a todos que
exercem a Odontologia, ainda que de forma indireta
(operadoras de planos de saúde, policlínicas, entre
outros), sejam elas pessoas físicas, sejam jurídicas.
Quem não segue as normas estará sujeito a penas,
que vão desde a advertência confidencial à cassação
do exercício e aplicação de multa.
Mas não há motivo para preocupação: as regras
são bem simples de serem seguidas. E para ajudar
os cirurgiões-dentistas que já fazem ou desejam
investir em publicidade, o Jornal do CROSP listou
dez passos essenciais para acertar na propaganda
odontológica. Confira!

1.

Endereço e formas de atendimento

Inclua todas as informações que permitam ao paciente entrar
em contato: endereço, telefone, endereço eletrônico e horário
de trabalho deverão constar do seu material. Informe também
parcerias com convênios, credenciamentos e se há atendimento
domiciliar e hospitalar.

2.

Destaque a
sua formação

Passe ao cliente a segurança de que você
é um profissional habilitado. Para isso,
coloque o seu número de inscrição
no CROSP, sua área de atuação e as suas
técnicas de tratamento. Você poderá
acrescentar ainda os títulos de formação
acadêmica ‘stricto sensu’ e do
magistério relativos à profissão.

4.

3.

Áreas de atuação

O cirurgião-dentista que tiver uma
especialização registrada pelo CROSP
poderá incluí-la em sua identificação (ex.:
Endodontista, Ortodontista etc.). Quando
não houver o registro no Conselho,
o uso do termo Clínico Geral é obrigatório.
Abaixo deste, é permitido identificar a
área de atuação (Ortodontia, Dentística,
Periodontia, Endodontia, Implantodontia
etc.). Somente poderão ser descritas
especializações reconhecidas pelo CFO.

Siga as nomenclaturas corretas

Ao informar a especialidade e área de atuação, é preciso seguir as
nomenclaturas regulamentadas pelo Conselho Federal de Odontologia
(CFO), descritas na resolução 161, de 2 de outubro de 2015.
Não é permitido usar termos populares como canal – no lugar de
endodontia – ou dentadura – em vez de prótese dentária. Também
é proibido descrever o consultório ou clínica como “popular”.

Ilustrações: Shutterstock
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6. Logomarca e nome fantasia

5.

7.

Respeite os profissionais

Jamais faça críticas direta ou indiretamente a outros
profissionais, prática vedada pelo Código de Ética
Odontológica. Não é permitido se referir ao próprio
serviço como melhor ou mais barato que o de outro
consultório ou clínica, nem criticar a técnica utilizada
por concorrentes ou fazer ataque às suas reputações.

A criação de logomarcas e nomes fantasias ajuda
a cativar a atenção dos clientes. Porém, é importante
lembrar que se trata de um recurso permitido apenas
para empresas cadastradas como pessoa jurídica. Ou
seja, para isso, é preciso realizar todos os procedimentos
prévios e necessários para a sua regularização.
Assim como a pessoa física dos profissionais da
Odontologia, a pessoa jurídica também possui o dever
de inscrição e registro perante os Conselhos Regionais
e Federal de Odontologia. Para se habilitarem ao registro
e à inscrição, essas empresas devem, obrigatoriamente,
ter a sua parte técnica odontológica sob a
responsabilidade de um cirurgião-dentista devidamente
legalizado e com inscrição no Conselho Regional
da jurisdição onde se encontra instalada a clínica.

Não crie expectativas

O apelo a mensagens ou imagens que gerem expectativa sobre
os resultados dos tratamentos bucais são os erros mais comuns
na publicidade odontológica. Fotos de “antes e depois” ou frases
como “Garantimos o seu sorriso”, “Nossa clínica é especializada
em oferecer felicidade”, “O sucesso de seu tratamento é
nosso objetivo” implicam ao cirurgião-dentista um dever de
cumprimento. Dessa forma, isso permitirá, ao paciente que se
sentir lesado, o direito de ser indenizado caso não se alcance o
resultado prometido. É sempre bom lembrar que os pacientes
podem reagir de forma diferente aos tratamentos.

8.

9.

10.

Não mercantilize a saúde

A natureza da relação entre paciente e
cirurgião-dentista é diferente daquela que
se estabelece em uma atividade mercantil,
como entre um prestador e um consumidor,
por exemplo. Por isso, considerando os
princípios do Código de Ética, é vedada a
toda e qualquer ação publicitária destacar
informações que mercantilizem o serviço de
atendimento à saúde bucal, tais como: preços,
formas de pagamento, sorteios, promoções,
gratuidades ou vendas casadas (prêmios).

Confidencialidade

Outra prática vedada pelo Código de Ética é a prestação de consultas,
diagnósticos ou divulgação de resultados clínicos por meio de veículos
de comunicação de massa, bem como permitir que sua participação
na divulgação de assuntos odontológicos deixe de ter caráter exclusivo
de esclarecimento e educação da coletividade. A publicação de informações
referentes aos pacientes prescinde de seu consentimento livre e esclarecido,
mas não pode jamais ser usada para fins de autopromoção.

Consulte os
guias do CROSP

As instruções sobre publicidade
estão presentes no capítulo XVI do
Código de Ética Odontológica, cuja
íntegra do texto está disponível
no site do CROSP. Além disso,
também é disponibilizado um Guia
Prático sobre o que pode ou não
pode ser feito nas propagandas
odontológicas e nos mais diversos
meios digitais, incluindo Facebook,
sites e aplicativos.

Para conferir a publicação, utilize o
QR code ao lado ou acesse www.crosp.
org.br/uploads/arquivo/38fe30a76b9c
ebc793114b1622144c0c.pdf

Denúncias relativas à publicidade irregular
podem e devem ser feitas por meio do canal Fale
Conosco, no site do CROSP, ou pelo aplicativo
do Conselho, disponível para download gratuito
nas versões IOS e Android. Também podem ser
realizadas por carta ou pessoalmente na sede
(Avenida Paulista, 688, térreo, CEP 01310-909,
São Paulo, SP) ou nas delegacias seccionais.
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Vacinas
em dia
Além da febre amarela,
o cirurgião-dentista deve
manter a carteira de vacinação
atualizada para outras doenças

N

E a gripe?

Segundo a ANVISA, as
vacinas fundamentais para o
profissional da Odontologia
são: hepatite B, influenza,
tríplice viral (sarampo,
caxumba e rubéola)
e dupla tipo adulto
(contra difteria e tétano)
Segundo a ANVISA, as vacinas fundamentais
para o profissional da Odontologia são: hepatite B,
influenza, tríplice viral (sarampo, caxumba
e rubéola) e dupla tipo adulto (contra difteria
e tétano). A BCG (contra a tuberculose) também é
indicada para os indivíduos com teste tuberculínico
negativo. Quando a área de atuação do cirurgiãodentista é em região de risco, como no caso da febre
amarela, também se recomenda a vacinação.

Os cuidados com a gripe, muitas vezes, são
negligenciados pela população. Porém, as
gripes sazonais e as epidemias de infecções
pelos vírus influenza tipo A têm diversas
consequências para a saúde pública,
principalmente entre grupos de risco,
como crianças, gestantes, idosos
ou indivíduos com comprometimento
transitório ou crônico do sistema
imunológico. As infecções gripais
predispõem as pessoas a outras infecções
bacterianas e são responsáveis por números
significativos de internações. São também
responsáveis pela ausência de profissionais
no trabalho. A vacinação contra gripe
é, portanto, um dos recursos mais
importantes para controlar as infecções
gripais e deve ser aplicada não somente
para proteger a saúde do cirurgião-dentista
e de sua equipe, mas como uma forma
de preservar a saúde e a rotina de
atendimento de seus pacientes. A vacina
contra a gripe está incluída entre
as recomendadas pela ANVISA para
os profissionais de Odontologia.

Foto: Shutterstock

ão à toa, a febre amarela voltou a ser
assunto. Segundo dados do Ministério
da Saúde, de julho de 2017 a abril de 2018,
foram confirmados 1.127 casos da doença, sendo
que 331 pessoas morreram. No mesmo período,
entre 2016 e 2017, foram registrados 712 casos.
Isso significa que, no último senso, verificou-se a
alta de 58% nas ocorrências. Por conta do aumento
expressivo, o Ministério da Saúde tornou a vacina
da febre amarela recomendável em todo o território
nacional em março deste ano.
Mas, além da vacina da febre amarela,
os profissionais da Odontologia devem buscar
se imunizar contra outras doenças. “Por estar
amplamente exposto à população, o cirurgiãodentista e a sua equipe devem seguir as
recomendações de vacinação”, afirma Dra. Renata
de Oliveira Mattos Graner, professora na área
de microbiologia e imunologia da Faculdade
de Odontologia de Piracicaba – Unicamp.
O exercício da Odontologia está associado
ao risco maior de exposição a diversos
microrganismos infecciosos, quando comparado
ao risco da população comum ou até mesmo
de outros profissionais de saúde. “A geração
de aerossóis em diversos procedimentos clínicos
e o risco de acidentes com perfurocortantes
contribuem para isso. Portanto, é muito importante
que tanto o profissional quanto a sua equipe
estejam protegidos contra agentes infecciosos, para
os quais há vacinas eficientes disponíveis”, explica.
Por meio da norma regulamentadora NR –
32, o Ministério do Trabalho estabelece
medidas de proteção aos trabalhadores de saúde
ou envolvidos em atividades de promoção
e assistência à saúde geral. Esta norma indica
que todos esses atuantes devem ser protegidos
contra agentes infecciosos com vacina disponível,
assim como contra outros agentes biológicos
aos quais possam ser expostos, obedecendo às
recomendações do Ministério da Saúde – Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

AÇÃO SOCIAL
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A vida em um

sorriso

Campanha Sorria para a Vida realiza mais de 23 mil
atendimentos em quatro anos de história

Foto: divulgação

A

Campanha Sorria para a Vida, iniciativa
da Associação Brasileira dos CirurgiõesDentistas (ABCD), com o apoio do
CROSP, está em sua 5ª edição. Durante todo o ano,
duas unidades móveis de saúde estacionam em
pontos estratégicos, em diferentes cidades do estado
de São Paulo, para oferecer à população orientações
e exames de detecção do câncer bucal e HPV.
O objetivo é conscientizar a sociedade, em especial
jovens e idosos, e, principalmente, salvar vidas.
O lançamento da campanha – que, neste ano,
tem como tema Pense saúde, pense saúde bucal,
– ocorreu no dia 20 de março, conhecido como
Dia Mundial de Saúde Bucal. Somente na Avenida
Paulista, mais de 397 pessoas foram atendidas
e receberam esclarecimentos sobre as doenças.
Desde o surgimento da iniciativa, em 2014, mais
de 700 dentistas se voluntariaram para os mais
de 23 mil atendimentos, com o diagnóstico
de 1.800 lesões cancerosas.

Prevenir para salvar vidas

Segundo dados do Instituto Nacional do
Câncer (Inca), cerca de cinco mil pessoas
morrem, anualmente, em decorrência de câncer
na cavidade oral. A estimativa é que, em 2018,
o Brasil deve contabilizar 600 mil novos casos
da doença. Já o HPV, que pode infectar a boca,
garganta, orofaringe e o colo de útero, provoca
5.430 mortes de mulheres todos os anos.
“Apesar de a campanha já acontecer há quatro
anos, o número de casos está crescendo.
Por isso, é importante continuarmos”, pontua
o presidente da ABCD, Silvio Cecchetto.
Grande parte da população não conhece
os fatores de risco e a prevenção dessas
doenças. Cada lesão suspeita diagnosticada
precocemente é a chance de evitar fatalidades.
O paciente encaminhado para realizar
exames e tratamentos adequados tem
condições de sobrevida de qualidade.

“Abraçamos a campanha e a transformamos
em uma verdadeira missão, que tem início
pela divulgação do que é o câncer bucal
à população”, destaca Cecchetto.
Os profissionais voluntários têm como missão
informar sobre a doença em todas as suas frentes
de risco. Um dos casos mais comuns, por exemplo,
é o de pacientes que bebem e fumam, e por isso
apresentam dez vezes mais chances de apresentar
câncer bucal. Se a doença for diagnosticada
precocemente e receber o tratamento adequado,
a possibilidade de cura é de 80%.
O cirurgião-dentista é o profissional
qualificado a fazer este tipo de diagnóstico,
investigando antecipadamente se a lesão na
boca é benigna ou maligna, e assim encaminhar
o paciente para exames e tratamentos.
“É preciso disseminar este conceito entre
a população”, afirma o presidente da ABCD.
“Sem saúde bucal, não há saúde”, completa.
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SBPqO comemora 35 anos de incentivo à

educação
científica

Reunião anual da organização acontecerá em setembro,
com número recorde de cursos e seminários oferecidos

A

Sociedade Brasileira de Pesquisa
Odontológica (SBPqO) comemora
35 anos de atividades em 2018. A
organização é atualmente considerada a maior
divisão da International Association for Dental
Research (IADR) da América Latina e uma
das mais representativas da IADR no mundo.
Fundada em 1983 por professores sócios da
IADR, a SBPqO começou sua história em São
Paulo. Com o passar do tempo, a organização se
consagrou como a maior sociedade em pesquisa
odontológica do hemisfério sul, reunindo um
quadro associativo de expressivo valor científico
e profissionais de várias regiões do Brasil.
Carlos Francci, atual presidente da SBPqO
e professor doutor do Departamento de
Biomateriais e Biologia da Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo (USP),
ressalta que a pesquisa científica, independente
da área de conhecimento, sempre tem como
foco o benefício do ser humano. Na Odontologia,
não seria diferente. Hoje o nível da pesquisa
odontológica brasileira é reconhecido
mundialmente de diversas formas: universidades
nacionais têm feito pesquisas em conjunto com
as principais instituições estrangeiras, assim como
pesquisadores brasileiros têm publicado cada
vez mais em revistas científicas internacionais.

Os desafios do ensino
da saúde bucal

Apesar do alto nível da pesquisa odontológica
no país, os cuidados de saúde bucal da população
não condizem com o grau científico alcançado.
Atualmente, existem cerca de 380 faculdades
de Odontologia espalhadas em território nacional.
Ao mesmo tempo, uma porcentagem muito
elevada da sociedade não tem acesso aos serviços
odontológicos, e outra parcela significativa é
contemplada por serviços de qualidade duvidosa.
Há anos que o CROSP e a SBPqO lutam pela
qualidade do ensino na área e pelo aprimoramento

Fotos: Shutterstock e divulgação/ SBPqO
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do cirurgião-dentista. Inclusive, ao lado de
outras organizações ligadas à Saúde, o CROSP
já se manifestou contra o ensino 100% não
presencial no campo da formação, sem supervisão
profissional. Este é um dos temas que desafiam
a SBPqO, especialmente no que tange validação
e eficiência do ensino a distância.
Segundo pesquisa divulgada pelo e-MEC,
no período entre fevereiro e junho de 2017,
as vagas autorizadas para o ensino a distância
(EAD) saltaram de 274.603 para 435.278,
um aumento de 79%. Devido à Resolução
do Conselho Nacional de Saúde (Res. CNS
515/2016), Odontologia, Medicina e Psicologia

permanecem sem cursos dessa modalidade.
Nesse contexto, o segundo desafio é a avaliação
do desempenho universitário para garantir
a qualidade profissional dos recém-formados
que que adentram o mercado odontológico,
além de qualificar o nível de ensino oferecido
pelo enorme número de faculdades.
“Esses temas são importantes para serem
discutidos com educadores, substrato rico na
SBPqO por reunir professores universitários do
Brasil todo, bem como a entidade que fiscaliza
o exercício e trabalha pela reputação de nossa
profissão”, explica Francci.
O presidente também ressalta que a união

do CROSP e da SBPqO vem criando um
grande fórum de discussão no cerne desses dois
problemas tão significativos. “Essa reflexão, isenta
de interesses comerciais de entidades de ensino,
feita de forma aberta e franca, irá nos permitir
tanto refinar ideias quanto pensar em novas
propostas para proteger o cirugião-dentista que
já está no mercado, bem como as instituições
de ensino realmente comprometidas com a
excelência na formação de seus egressos, para
estes entrarem com mais segurança no mercado
odontológico, mantendo para a população em
geral uma imagem digna do cirurgião-dentista”,
conclui Francci.

Reunião Anual
da SBPqO
A SBPqO, ao longo de sua história,
tem acompanhado os avanços da pesquisa
científica no Brasil. A organização realiza
anualmente um dos maiores eventos
científicos da Odontologia mundial, tanto
em qualidade quanto em quantidade
de trabalhos científicos e públicos. Para
se ter uma ideia, em setembro de 2017,
a 34ª Reunião Anual reuniu cerca de cinco
mil pesquisadores, estudantes e profissionais.
O evento foi elogiado pela International
Association for Dental Research (IADR) por
agregar cirurgiões-dentistas e pesquisadores
de diferentes áreas de conhecimento. Para
a edição de 2018, a SBPqO elaborou um
número recorde de cursos e seminários.
Foram quase 3.700 trabalhos científicos
inscritos, o que representa o maior número
já submetido para a reunião anual.

Uma das novidades implementadas na
edição passada é a realização de um pré-evento,
que consiste em um dia de aulas por
especialidades, voltado ao cirurgião-dentista.
Todos os cursos desse dia serão ministrados
por professores atualizados com a evidência
científica e as tendências da clínica. A atividade
acontecerá em 1º de setembro, e a 35ª Reunião
Anual ocorre entre os dias 2 e 4 do mesmo
mês, no Expo D. Pedro, no Shopping Center
Dom Pedro, em Campinas (SP).
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CROSP amplia parcerias que

beneficiam
inscritos
Convênio permite que empresas
ofertem vantagens, como descontos
em medicamentos

M

uitos inscritos do CROSP ainda desconhecem as
parcerias estabelecidas pelo Conselho e que beneficiam
os profissionais com descontos especiais na aquisição
de produtos e serviços. Ao todo, já são 11 empresas credenciadas
que ofertam vantagens. Entre elas, estão Netshoes, Home to Go,
Cheque Teatro, Banco Safra, Raia Drogasil, Cittrus, Fleury, Mackenzie,
AAGAPE, Minds English School e Havanna.
As parcerias estão sendo firmadas com o intuito de beneficiar
os inscritos devidamente em dia com a anuidade. Neste sentido,
é importante salientar que o CROSP é uma autarquia federal,
dotada de personalidade jurídica e de direito público, com a finalidade
de fiscalizar e supervisionar a ética profissional em todo o Estado.
Sendo assim, as ofertas são de inteira responsabilidade das empresas
parceiras, sem ônus para o Conselho, que não intervirá nas obrigações
e relações de consumo estabelecidas entre o parceiro e os beneficiários
ou os seus dependentes/sucessores.
Além de zelar pela ética e pelo exercício legal da profissão,
o CROSP busca, por meio dessas e de outras ações, contribuir
para o bem-estar dos profissionais, valorizando sua atuação
e, por consequência, a Odontologia. As empresas que já mantêm
parcerias com o CROSP são das áreas de saúde, educação, bens
de consumo, cultura e finanças.
A Netshoes concede desconto de 15% em compras, mediante
a utilização de um código. Já a Universidade Mackenzie oferece
10% de abatimento nas mensalidades pagas até a data do
vencimento, incluindo a matrícula, em cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu, Stricto Sensu e em cursos de Extensão. A Raia
Drogasil, por sua vez, combina descontos de 15% em
medicamentos tarjados de marca e 25% em genéricos. E em
toda a sua loja virtual, a Havanna oferece descontos de 15%.

Chamamento
público
Nossos parceiros

Foto: Shutterstock

O CROSP está com as inscrições abertas
para o cadastramento de empresas
interessadas em oferecer serviços e/ou
produtos com vantagens para os inscritos
na autarquia. O chamamento público
nº 001/2017 pode ser conferido na íntegra
pelo site, no ícone “Editais”. As inscrições
devem ocorrer até 21/04/2019.

CROSP RESPONDE
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Quais documentos são
necessários para realizar
a inscrição provisória?

CROSP
RESPONDE

O CROSP Responde é a nova coluna fixa do jornal.
Aqui os inscritos podem esclarecer as principais dúvidas
sobre ética, fiscalização, entre outros temas pertinentes
ao Conselho e a Odontologia

Os documentos necessários são:
certificado de colação de grau original;
original e cópia simples do histórico escolar
da universidade; original e cópia simples
do RG, CPF, título de eleitor, reservista e
da certidão de nascimento ou casamento
(com averbação, se for divorciado);
original e cópia simples do comprovante
de endereço recente (água, luz ou telefone
fixo). Importante: a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) não substitui nenhum
dos outros documentos citados acima.

Qual é o prazo para gerar
o número do CRO?

Fotos: Shutterstock

Não existe um prazo fixo. O número
de inscrição será gerado após serem feitas
as confirmações necessárias perante
a Universidade. As tramitações sistêmicas
e o retorno do CFO (Conselho Federal
de Odontologia).

O cirurgião(ã)-dentista
pode realizar sorteios
de tratamento odontológico
em suas redes sociais?
Não, pois constitui infração ética permitir
o oferecimento, mesmo que de forma
indireta, de seus serviços por meio de brindes,
premiações ou descontos.

Não recebi o boleto via
correio, o que devo fazer?
O CROSP orienta a todos os inscritos
que não receberem o boleto pelo correio a
acessar os demais canais de atendimento para
solicitá-lo em tempo hábil para pagamento.
Os acessos são através de nosso site,
www.crosp.org.br/intranet/boletonovo
ou por meio de nosso Fale Conosco,
www.crosp.org.br/faleconosco.

Ainda ficou com
alguma dúvida?

Acesse www.crosp.org.br/faleconosco.html
e envie a sua pergunta. Ela será respondida
nas próximas edições.
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