
Como funciona o Conselho? Quais as funções do CROSP?
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP) é uma autarquia dotada de personalidade 
jurídica de direito público, com autonomia 
administrativa e financeira e com a finalidade de 
zelar, valorizar e trabalhar pelo perfeito 
desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio 
e bom conceito das profissões odontológicas.

As principais finalidades do CROSP são a supervisão e 
fiscalização da ética odontológica em todo o estado de 
São Paulo, zelando e trabalhando pelo bom conceito da 
profissão e dos que a exercem legalmente. Para isso, o 
CROSP legisla por meio de Atos Normativos, julga 
Processos Éticos e centraliza as informações sobre cursos 
de Especialização registrados e reconhecidos, bem como 
sobre o número de inscritos em todo Estado, entre 
Cirurgiões-Dentistas, Auxiliares em Saúde Bucal, Técnicos 
em Saúde Bucal, Auxiliares em Prótese Dentária, Técnicos 
em Prótese Dentária e Clínicas Odontológicas.

Zelando pela ética e fiscalizando o exercício da Odontologia.  

Como dencunciar

Pessoalmente na sede ou em uma das 
seccionais do CROSP, com agendamento 
prévio pelo CROSP Atende, no site.

Fale Conosco
Acesse o site pelo QR code.

Carta endereçada à sede do CROSP.
Avenida Paulista, 688 - térreo, Bela Vista,
São Paulo, CEP 01310-909.
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Parceria que auxilia

e valoriza a Odontologia.

Informações 
• Fornece as primeiras informações dadas ao 
profissional recém-formado e profissionais 
registrados; 
• Esclarece dúvidas da área do 
atendimento/inscrição e do público interessado 
em se inscrever.
 
Cadastro
• Faz o protocolo do pedido e a inserção dos 
dados/documentos pessoais no sistema;
• Confere toda documentação proveniente do 
atendimento ou diretamente encaminhada pelo 
próprio profissional;
• Protege e zela pelo cadastro para que não 
haja recebimento de documentações falsas 
e/ou validação de procedimentos que não estão 
de acordo com a Resolução CFO 63/2005.
 
Emissão de Documentação
• É responsável por toda emissão dos 
documentos relacionados ao pedido de 
inscrição, seja certificado para empresas ou 
cédula profissional para pessoas físicas, e 
também pelas emissões de solicitação de 
segunda via.
 
Atualização, Cancelamentos e Suspensões 
Temporárias
• O setor concentra a parte de atualização 
cadastral, cancelamentos e suspensões, pois é 
responsável pela concretização no sistema 
destes protocolos e comunicações posteriores 
aos solicitantes.
Também direciona os profissionais para que os 
mesmos possam realizar as alterações 

QUAIS AS
PRINCIPAIS
ÁREAS DO

CROSP?

INSCRIÇÃO
A porta de entrada do profissional no CROSP.

Fiscaliza o exercício profissional e a conduta ética 
dos Cirurgiões-Dentistas (CD), Técnicos e 
Auxiliares em Prótese Dentária (TPD e APD), 
Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal (TSB e 
ASB).

Diligências
Realiza ações de fiscalização nos 
estabelecimentos com atividades odontológicas, 
direta ou indiretamente, para averiguar a 
conduta dos profissionais e eventuais infrações à 
ética e às leis.

Relacionamentos
Participa das relações institucionais com outros 
conselhos de classe, órgãos e instituições 
públicas, visando aprimorar ações da fiscalização 
no exercício da Odontologia.
Planeja, gere e supervisiona as atividades 
fiscalizatórias nos diversos níveis hierárquicos.

cadastrais de dados de contato diretamente 
pelo sistema Serviços Online.
 
Educação
• Trata com as escolas e universidades para que 
possam cadastrar novos cursos na área da 
Odontologia (graduação e técnicos), encaminha 
ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) para 
análise e cadastramento.
Também tem contato com as Instituições de 
Ensino para informações sobre colações de grau 
e emissão de Prêmio Sampaio Dória - destinado 
aos melhores alunos, como forma de incentivo.

FISCALIZAÇÃO
Procedimentos analisados e orientados pelo CROSP.

Condutas
Entre as condutas adotadas pela Fiscalização do 
CROSP, destacam-se: 
• Inspeções periódicas nos estabelecimentos 
odontológicos (clínicas, consultórios, 
laboratórios, radiologias etc.);
• Desenvolvimento de trabalhos em conjunto 
com outros órgãos públicos, como Vigilância 
Sanitária e autoridades policiais;
• Averiguações relacionadas às publicidades 
odontológicas irregulares realizadas em 
internet, mídias sociais ou outros canais de 
comunicação.

Exemplos de práticas que desrespeitam o 
Código de Ética Odontológica
• Harmonize Day, Botox Day e outras ações do 
tipo são infrações éticas, pois configuram a 
mercantilização da Odontologia, aliciamento de 
pacientes e concorrência desleal;
• Fazer sorteios ou concursos e oferecer como 
prêmio serviços odontológicos se enquadram 
como propaganda ilegal;
• Fotos e vídeos do transcurso do tratamento 
não são permitidos.

ÉTICA
Análise e supervisão constantes.

Avalia as denúncias de infrações éticas 
cometidas pelos profissionais da Odontologia 
inscritos em sua jurisdição.

De caráter permanente, a Comissão de Ética é 
constituída, por indicação do Presidente do 
Conselho, por três Conselheiros Efetivos e 
Suplentes, cabendo, à Presidência das 
Comissões de Ética, um Conselheiro Efetivo.

Conselho Regional de Odontologia (CRO)
• Fiscalizar a ética do profissional;
• Cadastrar, registrar e zelar pelos registros 
profissionais;
• Combater o exercício ilegal da profissão;
• Valorização da Odontologia.

Sindicato
• Definir pauta de negociação salarial e trabalhista;
• Prestar assistência jurídica individual e/ou coletiva;
• Fazer convênios para oferecer aos seus filiados;
• Deflagrar greve, paralisações e pautar a luta de 
seus filiados.

Associação
• Promover o desenvolvimento e a valorização da 
Comunidade Odontológica, defendendo os seus 
interesses;
• Oferecer serviços, atividades sociais, culturais, 
educacionais, pesquisas e orientações que atendam 
às necessidades dos associados.

ÓRGÃOS E SUAS FUNÇÕES
Conheça quais são e suas competências.

Análise
A Comissão de Ética do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo tem como função
analisar as denúncias de infrações éticas
cometidas pelos profissionais da Odontologia
inscritos no estado de São Paulo.

Processos
Instrui os processos administrativos éticos 
disciplinares e emite seus pareceres a fim de 
que o Plenário do Conselho tenha elementos 
para deliberar sobre assuntos atinentes à ética 
profissional, impondo aos seus infratores as 
devidas penalidades, nos termos do artigo 11, 
alínea c, da Lei Federal n.º 4.324/64 e do 
Decreto n.º 68.704/71.
Em caso de denúncia anônima, não são 
repassadas informações quanto às providências 
adotadas em razão do sigilo legal. Para 
acompanhar o processo, o denunciante precisa 
se identificar.

Nossa missão é zelar pela 
ética e fiscalizar o 
exercício da Odontologia.


