crosp em

www.crosp.org.br
Ano XXIV
EDIÇÃO 153
janeiro 2017

JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

Fiscalização
O uso da orientação aos profissionais e a ampliação
dos trabalhos por todo o Estado marcam as ações
Pág. 7

ética

Eleição

Comunicação
responsável

Compromisso com
a Odontologia

Marketing odontológico requer
cuidados especiais. Conheça
as principais regras do segmento

Eleição do CROSP para a gestão
da entidade no biênio 2017-2019
acontece em fevereiro

Pág. 4

Pág. 12

2

sumário
4

Ética

Os riscos que a publicidade e a
propaganda na Odontologia oferecem
ao profissional desinformado.

7

Fiscalização

10

Formação I

11

Formação II

12

Eleição

15

Orientação profissional

16

Carreira

Com operação fortalecida em todo o
estado, CROSP estimula os valores
éticos essenciais da profissão.
Teste de progresso propõe melhorar a
qualidade dos cursos universitários.
Entenda melhor.
Cautela é a palavra de ordem dos
conselhos e especialistas quando
o assunto é ensino a distância.

Conheça as regras do pleito, direitos
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Conselho Regional do país.

Programa Integração encerra terceiro
ano com resultados animadores. Veja
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segue na pauta deste ano.
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Vitória para a classe, coibição
de venda não controlada
de produtos odontológicos
ganha importante reforço.

Levantamento apresenta
diagnóstico e aponta
oportunidades para cirurgiõesdentistas no estado de São Paulo.

Universidade italiana encontra
a primeira prótese dentária
de que se tem notícia, com mais
de 400 anos.
Os avanços da informática
na saúde, facilidades oferecidas
pelo CROSP aos inscritos via
internet e tendências referentes
à gestão são alguns dos temas
da seção.
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Votar é contribuir

com a Odontologia
A

inda que sempre à espreita de novos
avanços, a Odontologia paulista vem
conquistando espaço e reconhecimento. Nenhum deles, no entanto, seria possível
sem o papel singular que o profissional de saúde
bucal desempenha. Em outras palavras, o comprometimento com as urnas no próximo dia 10
de fevereiro é de natureza coletiva, de suma importância para a população, para a Odontologia
e seus representantes como um todo.
Votar é uma conquista a ser honrada, um ato
que garante a todos os profissionais de saúde
bucal do estado de São Paulo a possibilidade
de uma representação forte perante os muitos
desafios impostos pela área de saúde. Afinal,
sem o exercício da ética profissional e a sua devida fiscalização, além do engajamento nas decisões da classe exercido pelos conselheiros do
CROSP, perdemos todos.
Começamos 2017 confiantes em novas conquistas importantes para a Odontologia, ainda
que semeadas no passado. O Conselho intensificou sua atuação fiscalizatória em 2016, inclusive abrindo novas formas de sensibilização
quanto aos preceitos éticos que regem o ofício
de nossa profissão.

Votar é uma conquista
a ser honrada, um ato
que garante a todos os
profissionais de saúde
bucal do estado de São
Paulo a possibilidade
de uma representação
forte perante os muitos
desafios impostos pela
área de saúde. Afinal,
sem o exercício da ética
profissional e a sua devida
fiscalização, além do
engajamento nas decisões
da classe exercido pelos
conselheiros do CROSP,
perdemos todos

É sabido que o papel de zelar pelo exercício da ética profissional e suas práticas é
contínuo, e que há, portanto, muito a ser
feito. Mas parte desses esforços já podem
ser constatados. Neste sentido, vale a leitura da matéria sobre Fiscalização nesta primeira edição do CROSP em Notícias 2017.
Convidamos você a conferir também
todos os detalhes que envolvem as eleições do Conselho, pois o seu voto, vale reforçar, tem reflexos não apenas sobre uma
categoria de profissionais, mas fundamentalmente na rotina de uma população que
é a cada dia mais exigente e informada sobre a importância de uma boca saudável.
Entenda como votar, atente ao horário,
data e não deixe de exercer o seu direito,
avaliando criteriosamente o que é proposto. Afinal de contas, votar conscientemente é uma contribuição individual, mas
com eco no coletivo.
Desejamos a todos uma boa leitura.
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Ética

Promessa

é dívida

Marketing em Odontologia pode gerar impactos jurídicos para os profissionais. Fique
atento ao que é preciso saber para que sua divulgação não deponha contra você

F

idelizar pacientes tem sido expressão corriqueira em um mercado que se desenha a
partir de tecnologias cada vez mais inovadoras, opções de formação que se ampliam cotidianamente e aumento no número de profissionais em atuação. O marketing é um dos meios
para garantir que a qualidade dos serviços prestados seja percebida pela população. Como em
todas as profissões, na Odontologia a prática da
divulgação precisa também observar questões
éticas e legais.
Atualmente, as regras de marketing que alcançam os profissionais da Odontologia estão
expostas no Código de Ética, no Código de
Defesa do Consumidor e na lei nº 5081/66. Os
três textos tratam com rigidez questões como
publicidade enganosa, promessas de resultados
que não podem ser garantidos na prática e referências a métodos e teorias sem comprovação
de efetividade. Outros detalhes da prática publicitária na área da saúde também estão contemplados e a existência dessas normas indica que
a possibilidade de impactos judiciais precisa ser
levada em consideração. A falta do número de
registro do profissional numa peça publicitária,
por exemplo, já é considerada infração ética.
Entre as sanções previstas como punição disciplinar estão advertências e censuras por parte
dos conselhos de Odontologia, determinação
de suspensão imediata da publicidade em questão ou sua regularização, suspensão do exercício profissional e até mesmo a perda do registro
– a depender da gravidade do caso. O CROSP,
visando orientar e coibir a prática antiética, tem
adotado a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), instrumento que corrige
com celeridade o ato ilegítimo e apresenta um
caráter educativo e preventivo.
Entretanto, não é só no âmbito disciplinar
que a publicidade e a propaganda podem gerar problemas aos inscritos. A quantidade de
questionamentos judiciais tem crescido em
medida semelhante aos casos de processos por
erro odontológico. Isso porque muitas vezes o
erro ocorre a partir de uma promessa feita em

campanhas de marketing. Essa correlação demonstra que o cuidado do profissional diz respeito não apenas à possibilidade de uma punição administrativa mas também às chances de
uma acusação por conduta que tenha gerado
prejuízos ao paciente, que pode sentir-se enganado, ludibriado e lesado em sua honra pelas promessas e falsas expectativas geradas por
meio da publicidade veiculada, utilizada como
forte meio de convencimento da população.
O tema é ainda mais grave quando se leva
em consideração o crescimento significativo da
publicidade pela internet. Principalmente nas
redes sociais, as opções de vendas são cada vez

mais frequentes. Mas mesmo nesses canais é
preciso observar as regras. Um exemplo: a página de uma clínica em uma rede social não pode
prometer um sorriso perfeito ou resultados milagrosos usando imagens irreais e fotos de antes
e depois. A repetição de erros dessa natureza,
que vem se tornando cenário comum, soma-se à falta de conhecimento e cria um mercado
viciado e um efeito cascata em publicidade irregular. Cabe ao profissional nunca sugerir que
conseguiu resultados excepcionais em todos os
tratamentos que aplicou e não gerar esperanças
ilusórias nos pacientes.
O advogado especialista em direito médico e

www.facebook.com/crospoficial

odontológico, Marcos Coltri, ressalta: “Não é o
caso de demonizar a publicidade. Ela é necessária para os profissionais, representa um cartão de visitas poderoso e é a porta de entrada
de novos pacientes. Mas é preciso se informar.
O cirurgião-dentista que faz uma promessa se
coloca em situação delicada, porque está comprometido juridicamente com o que prometeu.
O conhecimento e respeito às normas do código de ética podem proteger esses profissionais.”

A importância
do planejamento
Os procedimentos adequados para que as
ações de marketing não entrem em conflito
com as normas determinadas devem ser observados desde o início dessas ações. A implantação do plano de marketing pode representar até
8% dos investimentos anuais de uma empresa.
Por isso, realizar um estudo atento do Código
de Ética e ao Código do Consumidor, além dos
Guias Práticos disponibilizados pelo CROSP
sobre o assunto são medidas preventivas essenciais. Sem a observância de regras, as chances
de problemas, prejuízos e infrações aumentam
consideravelmente.
É necessário que os profissionais percebam
que se a ação de marketing realizada para apresentar seus serviços e conhecimentos específicos, não for bem planejada e não se respaldar
em cuidados éticos e jurídicos, com análise adequada dos termos utilizados poderá, no futuro,
ser utilizada pelo paciente para declarar e comprovar que o mesmo foi induzido a erro e, nesse
sentido, o Código de Defesa do Consumidor
protegerá, potencialmente, o paciente, uma vez
que ele é leigo na matéria e influenciável pelo
encantamento das promessas e ofertas.
O profissional deve comprometer-se a utilizar

A página de uma clínica
em uma rede social
não pode prometer
um sorriso perfeito ou
resultados milagrosos
usando imagens irreais
e fotos de antes e depois

No Código de Ética as
determinações são claras

cirurgiõesdentistas
e Clínicas
odontológicas

Anúncios de
Serviços
laboratoriais,
próteses e
similares
população
em geral

técnica adequada e reconhecida cientificamente,
indicada ao caso e com material de qualidade. No
entanto, deve expor de maneira clara as limitações biológicas do próprio paciente, as limitações
técnicas e outros fatores que podem prejudicar
ou dificultar o atingimento da total reabilitação
bucal, seja no aspecto funcional ou estético.
E falando sobre estética, não há como negar que
a atuação odontológica está intimamente relacionada com esse conceito e desejo dos pacientes. Entretanto, cabe ao cirurgião-dentista esclarecer que
seu objetivo primário e seu olhar transcendem a
limitação da estética e buscam atingir, potencialmente, a função odontológica, pois, mais do que
beleza, o que se propõe oferecer ao ser humano é
saúde bucal para viabilizar saúde geral.
Um ponto importante a ser levado em consideração é o papel educativo que o marketing
odontológico pode exercer. Mais do que a venda
de serviços e produtos, ele tem potencial para se
tornar um incentivo aos cuidados com a saúde
bucal. Nesse sentido, os compromissos sociais
da categoria crescem consideravelmente.
No Código de Ética Odontológica, as determinações são claras e valem para todos os profissionais da Odontologia (cirurgiões-dentistas,
técnicos e auxiliares).
Um exemplo é o artigo que proíbe a divulgação de serviços laboratoriais, próteses e similares diretamente ao paciente. Esse tipo
de anúncio pode ser feito desde que voltado
para cirurgiões-dentistas e clínicas odontológicas. A divulgação direcionada à população
em geral, com oferta de serviços protéticos
configura, além de infração ética, crime de
exercício ilegal da Odontologia. É necessário
também que os laboratórios de próteses man-
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Ética
tenham informativo em local visível, alertando
para a restrição. Os cirurgiões-dentistas estão
autorizados a anunciar em veículos voltados
para o público em geral, mas obrigatoriamente precisam informar o nome representativo
da profissão (cirurgião-dentista), o nome do
profissional ou da empresa e a inscrição do
responsável-técnico, assim como o número de
inscrição da pessoa física ou jurídica.
Há muitas dúvidas também sobre que tipo
de atrativo é possível citar nas peças publicitárias sem ferir o código de ética da categoria.
Estão liberadas informações sobre as áreas de
atuação do profissional, as especialidades registradas no CFO, técnicas e procedimentos, pós-graduações e títulos acadêmicos, por exemplo.
Vale reiterar que as normas se aplicam também
à publicidade nas redes sociais.

Cuidados contra infrações
O ponto mais sensível no que diz respeito ao
marketing de saúde é entender qual é o limite
entre a divulgação de um serviço e a promessa
de uma solução definitiva. Em resumo, a percepção de que não se trata de área fim, que visa
mero resultado. A Odontologia é uma ciência
de meios e, por essa razão, é essencial pontuar
esse limite. O resultado de qualquer tratamento
depende de uma série de fatores que vão além
da atuação do profissional, como o envolvimento do paciente, a resposta de cada organismo,
além de fatores internos e externos que podem
influenciar no sucesso ou insucesso do tratamento. Dessa forma, assim como o consumidor
não pode cobrar milagres, o profissional também não pode vender o que não tem condições
de entregar. Não há como garantir a cura ou dar
a certeza de que o sonho do paciente será alcançado. Qualquer publicidade que insinue essas
possibilidades é considerada infração.
Pelo Código de Ética Odontológica é proibido, por exemplo, divulgar campanhas com
expressões ou imagens de “antes e depois” e
que mostrem preços, serviços gratuitos, modalidades de pagamento ou que impliquem a
comercialização da Odontologia. Essa vedação disciplinar decorre de uma imposição legal, prevista na Lei 5081/66. Anunciar técnicas, terapias de tratamento e áreas de atuação
que ainda não foram comprovadas cientificamente também é considerado infração, assim
como a prática de consultas e diagnósticos
em meios de comunicação de massa.
Necessário à comunicação com os pacientes
e com novas possibilidades, devido às redes sociais, o marketing está cada vez mais presente
no cotidiano dos profissionais. Em muitos casos, ele representa desafios que dependeriam
apenas do conhecimento das normas para serem vencidos. A manutenção de um mercado
eficiente e de qualidade está diretamente ligada
às boas práticas de divulgação.

O que não é aceito
Conheça as principais infrações éticas relativas ao marketing e previstas
no Código de Ética Odontológica:
I - fazer publicidade e propaganda
enganosa, abusiva, inclusive com
expressões ou imagens de antes e depois,
com preços, serviços gratuitos,
modalidades de pagamento ou outras
formas que impliquem comercialização
da Odontologia ou contrarie o disposto
neste Código;
II - anunciar ou divulgar títulos,
qualificações, especialidades que não
possua, sem registro no Conselho Federal,
ou que não sejam por ele reconhecidas;
III - anunciar ou divulgar técnicas, terapias
de tratamento, área da atuação que não
estejam devidamente comprovadas
cientificamente, assim como instalações e
equipamentos que não tenham seu registro
validado pelos órgãos competentes;
IV - criticar técnicas utilizadas por
outros profissionais como sendo
inadequadas ou ultrapassadas;
V - dar consulta, diagnóstico, prescrição
de tratamento ou divulgar resultados
clínicos por meio de qualquer veículo
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;
VI - divulgar nome, endereço ou qualquer
outro elemento que identifique o paciente,
a não ser com seu consentimento livre
e esclarecido, ou de seu responsável legal,
desde que não sejam para fins de
autopromoção ou benefício do profissional,
ou da entidade prestadora de serviços
odontológicos, observadas as demais
previsões deste Código;
VII - aliciar pacientes, praticando ou
permitindo a oferta de serviços através
de informação ou anúncio falso, irregular,

ilícito ou imoral, com o intuito de atrair
clientela, ou outros atos que caracterizem
concorrência desleal ou aviltamento da
profissão, especialmente a utilização da
expressão “popular”;
VIII - induzir a opinião pública a
acreditar que exista reserva de atuação
clínica em Odontologia;
IX - oferecer trabalho gratuito
com intenção de autopromoção
ou promover campanhas oferecendo
trocas de favores;
X - anunciar serviços profissionais como
prêmio em concurso de qualquer natureza
ou através de aquisição de outros bens pela
utilização de serviços prestados;
XI - promover direta ou indiretamente por
intermédio de publicidade ou propaganda
a poluição do ambiente;
XII - expor ao público leigo artifícios de
propaganda, com o intuito de granjear
clientela, especialmente a utilização de
imagens e/ou expressões antes, durante
e depois, relativas a procedimentos
odontológicos;
XIII - participar de programas de
comercialização coletiva oferecendo
serviços nos veículos de comunicação;
XIV - realizar a divulgação e oferecer
serviços odontológicos com finalidade
mercantil e de aliciamento de pacientes,
através de cartão de descontos, caderno
de descontos, mala direta via internet,
sites promocionais ou de compras coletivas,
telemarketing ativo à população em
geral, stands promocionais, caixas
de som portáteis ou em veículos
automotores, plaqueteiros entre outros
meios que caracterizem concorrência
desleal e desvalorização da profissão.

Fiscalização

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

A missão do CROSP

se renova em 2017
O uso da orientação aos profissionais e a ampliação dos trabalhos por todo o Estado
marcam as ações de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

O

Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo (CROSP) é uma Autarquia
Federal - pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira
- criada pela Lei 4.324/64, para zelar e trabalhar
pelo perfeito desempenho ético da Odontologia
e pelo prestígio e bom conceito da profissão.
Uma das funções principais do CROSP é fiscalizar o exercício da Odontologia, cumprindo
a obrigação determinada por Lei, por meio da
regulamentação da profissão e da necessidade
da existência de uma entidade que disciplina e
delimita a sua atuação.
Todos os atos administrativos realizados devem ser pautados na Lei e, nesse sentido, a atuação da Fiscalização deve observar o que dispõe
o Código de Ética e demais legislações no âmbito
da Odontologia.
É por meio da Fiscalização e dos fiscais que o
Conselho Regional exerce seu papel de entidade
fiscalizadora, pois são os responsáveis pela realização das diligências e visitas para averiguações da
conduta dos profissionais e eventuais denúncias
de infrações à ética e às leis odontológicas vigentes.
Todo o sistema de fiscalização tem como base
a concepção de um processo educativo, de estí-

Como representantes do
CROSP, os fiscais podem
prestar informações básicas
e preliminares relacionadas
à legislação odontológica.
Esse trabalho de orientação
auxilia na disseminação
de informações sobre as
profissões odontológicas e
de esclarecimentos quanto
às funções do Conselho

mulo aos valores éticos e de valorização do processo de trabalho da Odontologia.
Como representantes do CROSP, os fiscais
podem prestar informações básicas e preliminares relacionadas à legislação odontológica.
Esse trabalho de orientação auxilia na disseminação de informações sobre as profissões
odontológicas e de esclarecimentos quanto às
funções do Conselho.
A lei 5.081, em vigor desde 1966, diz que o
exercício regular da Odontologia no Brasil só é
permitido ao cirurgião-dentista habilitado por
faculdade reconhecida, além de apontar a obrigatoriedade de inscrição no Conselho Regional
da profissão do estado onde a atividade será
exercida e traz, ainda, as demais condições exigidas para a prática odontológica. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP detém competência
também para fiscalizar o exercício profissional
e a conduta ética dos Técnicos e Auxiliares em
Prótese Dentária (TPD e APD) e dos Técnicos
e Auxiliares em Saúde Bucal (TSB e ASB), dos
estabelecimentos prestadores de serviço odontológico e/ou intermediadores de assistência direta
ou indireta à Odontologia no âmbito público ou
privado, como clínicas de assistência odontológi-
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Fiscalização
ca, clínicas de radiologia odontológica, laboratórios de próteses dentárias e estabelecimentos de
comercialização de materiais odontológicos.

Ações da Fiscalização
Conforme exposto anteriormente, a Fiscalização do CROSP possui como objetivo a supervisão da ética e do exercício regular da profissão com ações, preferencialmente orientadoras,
educadoras e saneadoras para o cumprimento das normas legais do Conselho Federal de
Odontologia (CFO) e demais legislações que
envolvem a área odontológica.
Nesse sentido, apenas em 2016, ano em que
se completaram 50 anos da promulgação da lei
que regulamenta o exercício da Odontologia,
foram realizadas diversas diligências de fiscalização com o intuito de averiguar as inúmeras
denúncias recebidas sobre infrações ao Código
de Ética Odontológica , além de muitas denúncias sobre suspeita do exercício ilegal das profissões odontológicas. Observar o cumprimento
da ordem, receber, averiguar e encaminhar denúncias para as autoridades sanitárias e policiais é parte da rotina do Conselho.
Além disso, o CROSP comumente recebe
denúncias sobre eventuais infrações éticas decorrentes do atendimento odontológico praticadas por cirurgião-dentista no relacionamento com o paciente; infrações éticas decorrentes
do relacionamento entre cirurgiões-dentistas,
técnicos em prótese dentária, técnicos em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar em
prótese dentária, laboratórios de prótese e entidades que prestam assistência odontológica;
infrações éticas relativas ao relacionamento
entre cirurgiões-dentistas e operadoras de planos odontológicos, além de denúncias sobre
condições inadequadas de biossegurança e
funcionamento de estabelecimentos odontológicos sem a devida licença sanitária.
Entretanto a maior parte delas, ainda está relacionada à publicidade odontológica irregular em
placas, panfletos, revistas, jornais, rádio, televisão
e, principalmente, em redes sociais na internet.
Muitos profissionais utilizam esse recurso para a
divulgação de seus serviços e, algumas vezes, fora
dos ditames do Código de Ética Odontológica.
Uma das estratégias de atuação do CROSP
nesse sentido tem sido a busca pela redução desse tipo de infração, por meio de orientações aos
inscritos em matérias sobre o tema publicadas
no site, fanpage, jornais e revistas do CROSP,
assim como a elaboração dos Guias Práticos e
nas palestras realizadas em todo o estado pelo
Programa Integração.
Da mesma forma, durante as visitas da Fiscalização, os inscritos apresentam e sanam
dúvidas sobre as normas éticas relacionadas à
publicidade odontológica.
Os fiscais têm intensificado o trabalho de
orientar e sensibilizar os profissionais. Ademais,

2016 em números
Cerca de

80%

2015

2016

expedientes e apuração
de denúncias no interior

2.675

aqueles que comparecem em audiências para assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) têm a oportunidade de sanar as diversas
dúvidas e muitas das irregularidades são resolvidas sem a instauração de processos éticos.
Além do intenso trabalho de orientação visando reduzir as infrações éticas relacionadas
à publicidade irregular, outra premissa tem direcionado o trabalho de fiscalização. As operações do CROSP foram fortalecidas.
Os expedientes gerados e a apuração das denúncias no interior cresceram cerca de 80% em
2016, quando comparados ao período de 2015.
Em todo o Estado foram 2.675 expedientes
gerados em 2016 e 4.192 denúncias apuradas.
O levantamento de fiscalização do CROSP no
ano que passou mostra ainda que foram enviados

expedientes
gerados

4.192
denúncias
apuradas

mais de 800 ofícios, pelo Conselho, às Vigilâncias
Sanitárias, informando condições inadequadas
de biossegurança e/ou a ausência de licença de
funcionamento de estabelecimentos odontológicos em geral. Devido a denúncias de suspeita
de exercício ilegal das profissões odontológicas,
foram também direcionados 34 ofícios às Autoridades Policiais de diversos municípios.
Neste ano a missão de zelar pela ética e boas
práticas da profissão se renova. O CROSP segue reforçando seu trabalho de fiscalização, de
orientação junto aos inscritos e de divulgação
do Código de Ética Odontológica e demais normas pertinentes à Odontologia, tanto pelos canais de comunicação – incluindo site, redes sociais, jornal e revista – quanto por meio de seus
fiscais e demais colaboradores.

Saiba mais
• O exercício ilegal praticado por pessoa
e/ou profissional sem inscrição no
CROSP é apurado pela Autoridade
Policial e deve ser comunicado
ao Conselho, para que seja possível
acompanhar e colaborar com
a apuração do crime;
• Denúncias que não apresentam
informações mínimas de eventual

conduta infratora e, se não houver
prova sobre o exercício ilegal, antes
ou durante a visita da fiscalização,
são passíveis de arquivamento;
• Em caso de denúncia anônima,
tanto pelo aplicativo como pelo canal
Fale Conosco, não são repassadas
informações quanto às providências
adotadas em razão do sigilo legal.

www.facebook.com/crospoficial

Como realizar cada

tipo de denúncia
Infrações éticas relativas ao relacionamento entre
cirurgiões-dentistas e operadoras de planos odontológicos
É possível o anonimato: não
Sigilosa: sim
Necessita formalização: sim
Permite acompanhar: sim
Forma de denunciar: pessoalmente; Correios
Informações ideais para averiguação: cópia do contrato de credenciamento,

em que conste o valor da unidade odontológica acordada entre as partes; cópia das guias
de tratamento odontológico; cópia do prontuário do paciente, cujo procedimento foi
glosado ou questionado; cópia das comunicações mantidas com a operadora
por mensagem eletrônica (e-mail), por consultor ou por correspondência (carta/
telegrama); cópia de eventual justificativa da glosa emitida pela operadora; cópia
do recurso de glosa interposto perante a operadora; cópia dos demais documentos
que comprovem o alegado.

Denúncia de inscritos –
relacionamento entre
profissionais ou entidades
odontológicas
É possível o anonimato: não
Sigilosa: sim
Necessita formalização: sim
Permite acompanhar: sim
Forma de denunciar:

pessoalmente; Correios
Informações ideais para
averiguação: qualificação do
denunciante; qualificação do
denunciado; relato objetivo
dos fatos, com exposição das condutas
que, em tese, tenham agredido
as normas éticas; apresentação de
provas sobre o alegado; apresentação
de testemunhas, se houver; assinatura
do denunciante.

Denúncia de paciente –
tratamento odontológico
É possível o anonimato: não
Sigilosa: sim
Necessita formalização: sim
Permite acompanhar: sim
Forma de denunciar: pessoalmente; Correios
Informações ideais para averiguação:

qualificação do denunciante e endereço
completo; qualificação do denunciado: nome
e número de inscrição do cirurgião-dentista
e/ou da clínica odontológica; endereço em que
ocorreu o atendimento odontológico; relato
objetivo dos fatos, com exposição de condutas
que, em tese, tenham agredido as normas éticas;
apresentação de provas sobre o alegado;
apresentação de testemunhas, se houver;
assinatura do denunciante.

Anúncio, publicidade e propaganda irregulares
É possível o anonimato: sim
Sigilosa: sim
Necessita formalização: não
Permite acompanhar: somente quando formalizada
Forma de denunciar: aplicativo

site (Fale Conosco); pessoalmente; Correios
Informações ideais para averiguação: nome
do denunciado e endereço do estabelecimento; material
publicitário e forma de distribuição ou divulgação;
rádio e televisão: informar o canal, a data e o horário
da veiculação.

Suspeita e/ou acobertamento
de exercício ilegal da Odontologia
É possível o anonimato: sim
Sigilosa: sim
Necessita formalização: não
Permite acompanhar: somente quando formalizada
Forma de denunciar: aplicativo; site (Fale Conosco);

pessoalmente; Correios
Informações ideais para averiguação: nome de quem está
praticando ilegalmente a profissão; local da prática; datas e horários em
que a pessoa pode ser encontrada no local; indicação de vítimas; demais
informações detalhadas e que possibilitem a adequada apuração dos fatos.
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Formação I

Teste de progresso
fortalece qualidade no ensino
Apoiada pelo CROSP, iniciativa visa melhorar qualidade dos cursos
universitários e assegurar inserção adequada no mercado de trabalho

S

ete instituições de ensino superior de São
Paulo vão realizar a primeira edição do
teste anual de progresso para estudantes
da graduação em Odontologia. Fruto de uma parceria do CROSP com as universidades, a prova
visa aprimorar a formação dos futuros cirurgiões-dentistas e será aplicada a alunos de todos os anos
dos cursos de Odontologia das instituições participantes: UNESP (São José dos Campos), UNG,
UNIMAR, UMC, UNISA, UNIMES e UNICID.
Não há caráter de competição. O teste é uma
importante ferramenta de avaliação institucional
do curso. Contempla todas as áreas do currículo
universitário em Odontologia e identifica o desempenho de cada aluno. O principal objetivo é
evidenciar a evolução dos estudantes em termos
de retenção do conteúdo ensinado nas faculdades,
fornecendo, assim, dados relevantes para a avaliação da grade curricular das instituições, identificação de eventuais lacunas na formação acadêmica
e de necessidades de melhoria de infraestrutura.
Os resultados do teste de progresso serão disponibilizados para estudantes e instituições de
ensino, como ferramenta de autoavaliação, objetivando subsidiar o aperfeiçoamento individual e
coletivo do corpo discente.
Composta por questões de múltipla escolha, a
prova terá duração de 4 horas. Os alunos participantes poderão reter o caderno de questões, construído também para gerar discussões em aula e se
tornar um instrumento de aprendizagem tanto
para os estudantes como para os coordenadores
das instituições de ensino. O conteúdo do teste de
progresso foi produzido por um Núcleo de Avaliação constituído por professores dos cursos participantes e liderado pelo CROSP, após participação
em oficinas de capacitação.
As questões foram submetidas à VUNESP (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual
Paulista), entidade de reconhecida experiência na
elaboração de testes e concursos públicos, para
validação de acordo com critérios pedagógicos. A
entidade garantirá ainda que o conteúdo permita
análise estatística dos resultados.
O teste de progresso já é uma realidade na graduação de medicina, pois vem sendo realizado
desde 2005. O estudo da viabilidade de aplicação
na Odontologia respalda-se no sucesso alcançado
pela utilização da ferramenta naqueles cursos. A

iniciativa também é corroborada por pesquisadores das áreas de educação e saúde, com resultados
positivos obtidos por meio de versões piloto do
teste, realizadas para fins de pesquisa acadêmica.
A aplicação da prova para os estudantes de
Odontologia contou com o empenho do CROSP,

que esteve à frente da iniciativa na busca de parcerias com as faculdades participantes. O Conselho
também tem reforçado a importância da adesão
dos alunos ao teste, que tem como meta a valorização da profissão e a melhoria da qualidade do
ensino na Odontologia.

Não confunda: testes de progresso
e exame proficiência são diferentes
Ao contrário do teste de progresso, que é realizado em etapas e avalia o desenvolvimento
do aluno ao longo do curso, o exame de proficiência é uma prova única, aplicada apenas
ao término da formação acadêmica.

Formação II

www.facebook.com/crospoficial
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Ensino a distância
na pauta dos conselhos
Entre as bases principais defendidas pelo CROSP em seu posicionamento contra
a modalidade constam o envolvimento integral com a realidade da profissão
e a necessidade de formação humanística dos profissionais de saúde bucal

N

os últimos anos o Brasil viu crescer significativamente os números relacionados à educação a distância (EAD). De
2003 para cá a quantidade de pessoas matriculadas nesse tipo de curso subiu de cerca de 50 mil
estudantes para mais de cinco milhões, de acordo
com dados da Associação Brasileira de Educação
a Distância (ABED). Os números demonstram
que a modalidade tem cumprido um papel importante para ampliação do acesso ao ensino
superior. Mas será que a educação a distância é
o caminho mais apropriado para todas as áreas?
A posição do Conselho Nacional de Saúde sobre
o assunto indica que é preciso muita cautela. No
primeiro semestre deste ano o Pleno do CNS, grupo formado por representantes de diversas organizações, colocou-se contrário à existência de cursos
a distância para profissões ligadas à área da saúde.
Ao todo são 14 categorias que, na opinião do CNS,
necessitam das aulas presenciais para garantia de
formação adequada. A Odontologia está entre elas.
Como base para o posicionamento está o fato
de que a formação humanística, o envolvimento
integral com a realidade da profissão e a troca de
conhecimento presencial entre estudantes e professores é essencial para a formação dos profissionais. A falta desse contato pode trazer consequências não só para o cirurgião-dentista mas também
para os pacientes. Diante disso, a proposta de cursos a distância fica inviabilizada e sofre críticas dos
profissionais que já estão no mercado.
A discordância da categoria não significa, no
entanto, que exista um veto total e absoluto ao
EAD. O debate ainda está em curso e alguns especialistas sugerem a viabilidade de cursos em
que algumas disciplinas não sejam ministradas
presencialmente. Ainda assim, mesmo essa linha
de pensamento deixa claro o foco principal na
formação presencial.
Portaria do Ministério da Educação, publicada
em 2004, autoriza a oferta de no máximo 20% da
carga horária total dos cursos pela modalidade a
distância. A porcentagem é considerada adequada,
levando-se em consideração a necessidade de ampliação do acesso ao ensino. No entanto, as áreas
da saúde pedem cuidados e exigem mais debate até
mesmo para estabelecer uma eventual proporcionalidade entre ensino presencial e não presencial.

Ainda que não existam cursos totalmente a distância na área, há o receio de que uma legislação
sem regras claras possa estimular a modalidade e
criar distorções. A falta de regulamentação tem potencial, inclusive, para afetar a qualidade dos profissionais e por isso a necessidade de que a discussão
sobre o assunto seja verdadeiramente aprofundada.
Preocupação de mesma natureza é destacada
nos Projetos de Lei nº 547/2016, do deputado Celso Giglio, e nº 710/2016, do deputado Carlos Neder. O PL 710 proíbe o funcionamento de cursos
técnicos a distância na área da saúde, no âmbito
do estado de São Paulo, contemplando inclusive as
formações de Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde Bucal.
Cabe ressaltar que o incentivo ao uso da tecnologia – uma das características notadas em grande parte dos programas de ensino a distância – é
essencial para a formação dos profissionais do
futuro, mas é preciso determinar os limites e garantir também a construção de perfis profissionais com talento para as relações humanas.

Discussão chega à
Assembleia Legislativa
O debate sobre a possibilidade de cursos de
Odontologia a distância já foi levado ao poder
público. No fim do ano passado foi realizada audiência para discutir o tema na Assembleia Le-

gislativa de São Paulo. O encontro teve participação do Grupo de Trabalho de Educação do Fórum
de Conselhos Profissionais da Área de Saúde do
Estado de São Paulo, que apresentou uma minuta
de Projeto de Lei sobre o assunto.
Além disso, os parlamentares receberam um documento que reúne o posicionamento de cada um
dos conselhos da área a respeito da educação a distância. O Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo elaborou parte do texto e explicita as ressalvas: diante do papel fundamental que os profissionais da área exercem para a sociedade, a categoria se
torna indispensável, o que reforça a importância da
cautela para estabelecimento de cursos a distância.
O documento ressalta a necessidade de profissionais formados sobre bases que proporcionem estreito e irrestrito conhecimento. Ainda de
acordo com o texto, as carreiras da saúde exigem
primor e aptidão no desenvolvimento de ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, individual e coletivamente.
Frente a essas premissas o Conselho entende
que a oferta de cursos a distância – tanto técnicos
quanto de graduação – pode representar grave
prejuízo à sociedade e gerar danos de natureza irreparável. O documento entregue aos parlamentares terá importância fundamental nas discussões
em torno dessas propostas e na construção de uma
legislação sobre o tema.
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Eleição

Candidatos à

direção do CROSP
se apresentam

Eleitores do maior Conselho Regional do país poderão votar on-line
em concorrentes à gestão da entidade no biênio 2017-2019

A

cada dois anos, o Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo chama
a categoria para participar da escolha
daqueles que representação a classe pelo próximo biênio. Em 2017, o pleito acontecerá no dia
10 de fevereiro, sendo realizado pela primeira
vez por meio de um sistema on-line. A novidade, que simplifica e agiliza o processo como um
todo, beneficia especialmente aqueles que estarão fora de seu endereço eleitoral no período,
uma vez que dispensa a necessidade de comparecimento pessoal.
Todos os cirurgiões-dentistas em dia com
suas obrigações junto ao CROSP deverão
exercer o direito de eleger seus representantes, via celular, tablet ou computador com
acesso à internet. Concorre ao pleito uma
chapa compostas por dez (10) profissionais,
sendo cinco (05) candidatos a conselheiros

Todos os cirurgiõesdentistas em dia com
suas obrigações junto
ao CROSP deverão exercer
o direito de eleger
seus representantes,
via celular, tablet
ou computador com
acesso à internet

titulares e cinco (05) candidatos a suplentes.
O voto é individual, secreto e obrigatório para
todos os cirurgiões-dentistas inscritos no CRO
de São Paulo.
Confira a seguir as regras das eleições, os direitos e obrigações dos profissionais inscritos
no Estado de São Paulo, bem como as propostas
para o pleito.

Quem não está
elegível a votar
Não terão direito a voto os cirurgiões-dentistas:
• Com inscrição provisória;
• Com inscrição secundária;
• Em débito com anuidades e taxas, inclusive
do ano de 2016;
• Na condição de militar, isento da anuidade
do exercício de 2016 (Lei 6.681/79, art. 4º).
Entenda-se “militar” aquele profissional que

Versão horizontal

www.facebook.com/crospoficial

ELEIÇÃO 2017
Como faço pra regularizar
minha situação?
Para alterar dados cadastrais e verificar se consta
pendência financeira acesse o site www.crosp.org.
br e vá aos menus “Atualização Cadastral” (www.
crosp.org.br/atualizacao_cadastral.html)ou “Imprima aqui seu boleto da anuidade” (www.crosp.
org.br/intranet/boleto), respectivamente. Ambos
os menus ficam na página principal.

Justificativa eleitoral
O voto é pessoal, secreto e obrigatório, salvo
por motivo de enfermidade, impedimento legal ou regulamentar ou, ainda, de força maior,
comprovado plenamente dentro de 08 (oito) dias
contados da realização do pleito. A falta de voto e
justificativa acarretará multa de R$ 167,84 (valor
calculado para fevereiro de 2017), conforme previsto na Lei Federal 4.324 de 14 de abril de 1964.

Versão vertical

Quais são os canais
para tirar dúvidas
ELEIÇÃO 2017
e obter mais informações
sobre as eleições?
No menu superior localizado dentro do sistema eleitoral (www.eleicoesodontologia.org.br), é
possível realizar um simulado para familiarizar-se com a nova forma de votar. No mesmo local, o eleitor encontra uma relação das principais
perguntas e respostas relativas ao processo. Caso
sua dúvida não seja esclarecida, basta entrar em
contato por meio dos seguintes canais:
• Telefones: (11) 3549-5500 ou 0800-700-5572
• Fale Conosco: www.crosp.org.br/faleconosco
• Facebook: www.facebook.com/CrospOficial

Participe!

Seu voto é fundamental para a construção
de uma Odontologia cada vez mais forte.

Como votar

O cirurgião-dentista apto a participardo pleito
precisará estar munido de uma senha pessoal
e intransferível que foi enviada por e-mail pelo
remetente naoresponder@eleicoesodontologia.org.br.

Como ter acesso
ao sistema?

atua exclusivamente na área militar (Exército, Marinha ou Aeronáutica) e que entregou a declaração dessa condição no CROSP,
dentro do prazo legal, 30 de março de 2016.
Ressaltamos que os Cirurgiões-Dentistas
militares que não entregaram a declaração
até a data acima mencionada, estão obrigados a votar, sob pena de multa.

Quem está elegível a votar
São condições para o exercício do direito
ao voto:
• Ser cirurgião-dentista inscrito (inscrição
principal – ver regulamento) no CROSP
em até 60 (sessenta) dias antes do pleito;
• Possuir inscrição principal ou remida*;
• Estar no gozo dos direitos profissionais;
• Estar quite com a Tesouraria, inclusive com
a anuidade de 2016.

Por meio do endereço
www.eleicoesodontologia.org.br
você tem acesso ao sistema eleitoral.
A votação poderá ser realizada das 0h
às 21h do dia 10 de fevereiro de 2017.
Antes dessa data o sistema não estará
aberto para votação dos incritos em
São Paulo, mas será possível acessá-lo
para consultar informações, realizar
simulação de voto, verificar informações
sobre a chapa concorrente, entre outros.

Não recebi a
senha e tenho
minha situação
regularizada
Certifique-se de que o e-mail com a
senha não está em sua caixa de spam.
Caso o cadastro de seu e-mail no CROSP
esteja atualizado e não tenha recebido a
senha, você deve acessar o site de votação
www.eleicoesodontologia.org.br, clicar
no menu RECUPERAR SENHA e seguir
as instruções na tela.

Não recebi a
senha e não tenho
minha situação
regularizada
Caso o profissional regularize a
sua situação cadastral (e-mail e
telefone) e/ou financeira após 10 de
janeiro de 2017 e até 06 de fevereiro
de 2017, ainda será possível votar
eletronicamente. Basta acessar o site da
votação, clicar no menu RECUPERAR
SENHA e seguir as instruções na tela,
a partir do dia 07 de fevereiro.
Se a regularização ocorrer após 6
de fevereiro, o profissional somente
poderá votar presencialmente na
sede do Conselho Regional na capital
(Avenida Paulista, 688) entre 9h e
17h, em computador disponibilizado
para a eleição on-line e mediante a
comprovação de quitação bancária.
Não existirão outros pontos para
votação presencial.

Versão horizontal
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Eleição

ELEIÇÃO 2017
Versão vertical

Veja como votar em 4 passos

ELEIÇÃO 2017
Passo 1

Acesse o endereço
www.eleicoesodontologia.org.br
e faça o seu login usando a senha
pessoal recebida por email.

Passo 2

Escolha a chapa

Passo 3

Confirme o voto

Passo 4

Veja a confirmação
do voto

Conheça os integrantes e as propostas da chapa concorrente
Os conteúdos e imagens divulgados a seguir são de total responsabilidade da chapa, não refletindo,
necessariamente, o posicionamento institucional do CROSP.

Chapa 1
Trabalhamos pela classe com ética, responsabilidade e transparência.
PRINCIPAIS METAS
• Discutir o código de ética propondo
sua atualização
• Intensificar o controle sobre postagens
irregulares em redes sociais
• Intensificar o combate ao exercício ilegal
da profissão

• Desburocratizar processos
• Apoiar ações de valorização dos servidores
públicos
• Expandir o Teste de Progresso e lutar contra
o ensino à distância
• Dar continuidade ao Programa Integração
orientando sobre ética profissional

• Ampliar a aproximação com acadêmicos
• Oferecer benefícios aos inscritos
• Ampliar o atendimento de assuntos
relacionados a convênios e Odontologia
Empresarial
• Defender o acesso universal à saúde bucal

Cintia Rachas Ribeiro

Claudio Yukio Miyake

Marcelo Januzzi Santos

Marco Antônio Manfredini

Marcos Jenay Capez

Nilden C. Alves Cardoso

Rogerio Adib Kairalla

Sandra Kalil Bussadori

Sofia Takeda Uemura

Wilson Chediek

Orientação profissional

www.facebook.com/crospoficial

Em três anos

Programa Integração
alcança milhares de participantes
Projeto se consolida e reforça o acesso ao conhecimento
de questões éticas com palestras em todo o Estado

C

riado em 2014 como forma de oferecer
um canal constante para aprimoramento dos profissionais e para fortalecer a aproximação da categoria com o Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo, o Programa Integração encerra seu terceiro ano de existência com resultados animadores. São dados
que comprovam a consolidação do projeto e a
importância do acesso à informação, preocupação constante do CROSP.
Até 2016 o Programa realizou palestras em municípios das 14 regiões administrativas do Estado.
Esteve presente em diversas cidades, incluindo as
que contam com seccionais do CROSP e adjacentes, totalizando uma abrangência de mais de 300
municípios. Já são mais de 6.000 participações e
mais de 220 palestras atendendo a cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal e
prótese dentária, além de acadêmicos.

Grupo de profissionais
de saúde bucal em
uma das palestras
realizadas em 2016

O que vem por aí
Em 2017 as atividades seguem em diversas regiões do estado. O CROSP mantém os esforços
para ampliar a realização das palestras e atender
cada vez mais municípios. O Programa Integração está alinhado às atribuições do CROSP.
É papel do Conselho, por exemplo, zelar pelo
prestígio e bom conceito da profissão e de quem
a exerce legalmente. Proporcionar conhecimento
adequado sobre temas relacionados à ética profissional é um dos caminhos para que esses objetivos sejam atingidos.
As palestras do Programa Integração colocam em discussão temas que vão de aspectos
práticos da área a detalhes jurídicos, éticos e
econômicos. Além do papel de integração com
o CROSP, essas oportunidades estabelecem
também mais proximidade e contato entre os
profissionais e proporcionam troca de experiências e conhecimento.
Ética, segurança, aposentadoria especial, regras para impostos e tributos, redução de riscos
na prática odontológica, responsabilidade civil
dos profissionais, aspectos da relação com o paciente, entre outros, são assuntos tratados com
frequência em eventos interativos e que permitem a participação ativa dos espectadores.

Além do papel de integração com o CROSP,
essas oportunidades estabelecem também mais
proximidade e contato entre os profissionais e
proporcionam troca de experiências e conhecimento

Mais de

220

palestras
realizadas

Abrangência
de mais de

300

municípios

Contato
O Programa Integração é realizado em parceria com municípios, entidades de classe e
universidades que disponibilizam seus espaços para as palestras. Os interessados em realizar a
atividade podem entrar em contato com o Conselho pelo www.crosp.org.br/faleconosco.html.
As inscrições em palestras já agendadas devem ser realizadas também pelo site em que
é possível acompanhar o cronograma com dia, hora, local e tema das atividades.
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carreira

Por melhores salários
Reivindicações de servidores municipais e estaduais seguem acompanhadas pelo Conselho

A

promoção do diálogo e o apoio pela retomada da equiparação salarial entre médicos e cirurgiões-dentistas no funcionalismo se mantêm na pauta do Conselho neste ano.
O Grupo de Trabalho (GT) dos Cirurgiões-Dentistas Servidores Públicos do Estado recebeu recentemente um parecer – uma resposta a
ofício previamente enviado – que informa “não
haver previsão de recursos para ajustes salariais”.
O posicionamento não foi satisfatório para a classe, que segue organizada em busca de melhores
condições, com apoio do Conselho e organizações
como a Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD), a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), a Associação Brasileira de
Odontologia (ABO), entre outras.
Como parte desse processo de sensibilização
há diversos episódios marcantes. Um deles foi
o Secretário de Estado da Saúde ter recebido

Secretário de
Estado da Saúde
recebe entidades
odontológicas

GT percorre gabinete dos
deputados estaduais para solicitar
apoio à equiparação salarial

Audiência na ALESP

Audiência na Secretaria
da Casa Civil do Estado
de São Paulo

O Conselho segue
trabalhando em parceria
com o GT para que
novas oportunidades
sejam criadas neste
ano, mantendo a classe
odontológica informada,
pelos canais do Conselho,
sobre cada passo
e conquistas dentro
do tema
as entidades odontológicas, ainda em 2014, fomentando interesses da classe e demonstrando
apoio à equiparação salarial e à revisão do plano
de cargos e carreiras.
Em 2015, em audiência na Assembleia Legislativa, a equiparação foi novamente reivindicada em audiência com David Uip. Em 2016, por
sua vez, além de percorrer o gabinete de 96 deputados para agilizar o envio do Projeto de Lei,
o GT participou de audiência na Secretaria da
Casa Civil do Estado de São Paulo.

O GT é formado por profissionais empenhados em conquistar melhorias salariais para os
servidores e o apoio do CROSP aos envolvidos é constante, especialmente nos encontros
e audiências, quando são discutidos argumentos para equiparação dos salários e revisão do
plano de carreira dos cirurgiões-dentistas, tanto
do município como do estado. Ofícios também
seguem endereçados pelo CROSP para as autoridades, formalizando as reivindicações.
O Conselho segue trabalhando em parceria com o GT para que novas oportunidades
sejam criadas neste ano, mantendo a classe
odontológica informada, pelos canais do Conselho, sobre cada passo e conquistas dentro do
tema. Neste sentido, vale acompanhar de perto
as notícias veiculadas pelo Portal Informativo,
em www.crosp.org.br, uma importante fonte
de atualização para todos os profissionais ligados à Odontologia.
Em âmbito municipal, vale lembrar que
embora a isonomia salarial entre médicos e
cirurgiões-dentistas na Prefeitura de São Paulo ainda não tenha sido obtida, os esforços em
prol do diálogo entre o governo e diversas entidades da área de saúde, dentre elas o CROSP,
já renderam alguns avanços.
Com a sanção da lei 16.122, que determina a
criação do novo Quadro da Saúde da Prefeitura
de São Paulo, por exemplo, cirurgiões-dentistas
pobtiveram sensível aumento salarial. Os empenhos por melhorias seguem em 2017.

Legislação

www.facebook.com/crospoficial

Aprovado PL que visa coibir
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venda não controlada
de produtos odontológicos

O CROSP avalia a iniciativa como uma vitória para a classe, pois há pelo menos três anos tem
levado o tema a diversas instâncias, sempre destacando a necessidade de frear a comercialização
indiscriminada de materiais e equipamentos utilizados nos tratamentos de saúde bucal

A

Assembleia Legislativa do Estado –
ALESP – aprovou o Projeto de Lei 113,
de 2014, que exigirá que o documento
fiscal proveniente da compra de materiais e equipamentos de uso clínico odontológico inclua a
inscrição, no CROSP, de quem faz a aquisição.
Até o fechamento desta edição, a lei ainda não
havia sido sancionada, mas é possível afirmar que
ela será válida para pessoa física e pessoa jurídica.
No caso de estudantes de Odontologia, será exigida a matrícula e o nome da instituição à qual o
aluno é vinculado.
O PL 113, de autoria do deputado Fernando
Capez, atendeu a uma demanda e solicitação do
CROSP, que nos últimos três anos intensificou, por
meio de fiscalização e campanhas, como a “Operação Sorriso Colorido”, a coibição da venda irregular
desses produtos em todo o Estado.
As exigências, de acordo com o texto do PL,
serão colocadas em prática por meio de convênio
entre o CROSP e a Secretaria de Estado da Fazenda. Após a aprovação na ALESP do PL 113, o texto
seguiu para sanção do Governador, e entrará em
vigor após a publicação no Diário Oficial.
Desde 2014, o CROSP vem se reunindo com
responsáveis técnicos de revendedoras e diretoria de entidades de classe para sinalizar a preocupação com a comercialização indiscriminada de
materiais e equipamentos odontológicos.
Com a aprovação do PL e todas as demais ações
em curso, envolvendo inclusive outros órgãos
fiscalizadores – como a Vigilância Sanitária e a
Guarda Civil Municipal – o CROSP acredita que
a prática irresponsável e o comércio irregular de
produtos possam ser sensivelmente inibidos.
A venda de produtos odontológicos sem procedência confiável é um outro problema que o
CROSP vem combatendo em suas ações, orientando sistematicamente os profissionais de saúde bucal
sobre a relevância de conhecer a procedência dos
materiais utilizados em tratamentos odontológicos.
Nesse campo, o CROSP defende ainda a adoção de uma carteira de identificação dos produtos
adquiridos, com o devido registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o respectivo código de barras.

Os riscos para a população
É sabido que componentes de implantes
feitos com uma liga metálica não
adequada, por exemplo, podem oxidar.
A oxidação aumenta a chance de
irritações a tecidos periféricos, como a
gengiva. Também pode ocorrer retenção
de micro-organismo, o que resulta
em infecção. No caso de aparelhos

ortodônticos piratas, que virou “modinha”
entre adolescentes, pode haver a ocorrência
de sérios problemas periodontais, retração
gengival, perda óssea e radicular,
mobilidade e perda de elementos dentários,
lesão pulpar, prejuízos funcionais e
estéticos e outros danos que são, muitas
vezes, de natureza irreversível.
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indicadores

Mapa da
profissão
Panorama do setor no Estado permite análise de oportunidades e dos mercados
com menor demanda ou maior competição entre os profissionais

O

Brasil tem hoje 283 mil profissionais
ativos. Deste total, cerca de 30% estão em São Paulo. O Estado conta
também com mais de trinta mil profissionais
de áreas auxiliares e técnicas. No total são mais
de 120 mil pessoas trabalhando pela saúde bucal na região.
A distribuição no Estado, porém, não é igualitária entre os 645 municípios. Regiões que
concentram maior riqueza, por exemplo, costumam atrair mais profissionais. O mesmo vale
para as regiões onde há concentração de universidades e faculdades.
Hoje, pouco mais da metade dos cirurgiões-dentistas de São Paulo atua nas cidades do interior: 51% do total. Na sequência está a Capital,
com 34%, e a região metropolitana de São Paulo, com 15%. Fora a cidade de São Paulo – que
conta com 29 mil profissionais – Campinas é o
município com o maior número de cirurgiões-dentistas: são 3.200.
Enquanto isso, 88 cidades do interior possuem apenas um profissional para toda a população (dados referentes a janeiro de 2017). Uma
das explicações é a baixa densidade da população que, somada à distância de universidades,
dificulta o acesso à formação.
Metade dos cirurgiões-dentistas, seja no interior, capital ou região metropolitana atua em clínicas e consultórios particulares. Nos últimos dez
anos houve crescimento no número de profissionais que atuam na rede pública, fruto da expansão
de programas governamentais de assistência.
O setor privado também foi favorecido na última década, já que houve períodos de aquecimento da economia e aumento no acesso da população. A demanda reprimida foi responsável
pelo crescimento do número de profissionais que
atendem em clínicas e consultórios particulares.

O panorama das
especialidades odontológicas
São Paulo também concentra o maior número de especialistas do país. São 25 mil profissionais atuando em áreas específicas. Entre
as especialidades odontológicas com mais
cirurgiões-dentistas estão a endodontia, a im-
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Onde encontrar indicadores da profissão
O CROSP disponibiliza publicamente
uma série de dados sobre a atuação de
cirurgiões-dentistas em cada município do
Estado. Entre as informações disponíveis
está um estudo, feito com base nos dados do
IBGE e do CROSP, que tem por principal
objetivo determinar quais são os potenciais
de consumo em cada região. O potencial de
consumo está dividido por faixas de renda
familiar, o que ajuda na compreensão de
como seria o consumo de acordo com a
renda e sua distribuição, em cada uma
dessas regiões. Para complementar esse
trabalho, foi confeccionado um mapa
dinâmico em que constam outras
informações relevantes sobre o potencial de

plantodontia e a ortodontia. Há também profissionais que se dedicam a áreas com menor
número de inscritos – como prótese bucomaxilofacial, odontogeriatria e odontologia legal.
A busca pela atuação em áreas específicas
é um movimento crescente na Odontologia.

demanda por serviços de saúde.
A ferramenta interativa on-line pode ser
acessada no site do Conselho (http://www.
crosp.org.br/potencial_mercado/).
Já no menu Estatísticas, também
disponível no site do CROSP, é possível
consultar o número de cirurgiões-dentistas
por habitante, o total de especialistas e
profissionais com habilitação, em cada uma
das cidades do Estado.
Com essas ferramentas o CROSP oferece
para consulta um panorama detalhado do
setor no Estado, como subsídio para uma
análise de oportunidades e dos mercados
com menor demanda ou maior competição
entre os profissionais.

Uma das explicações para o cenário passa pela
possibilidade de que a especialização represente mais chances de destaque no mercado.
Além disso, os currículos dos próprios cursos
de Odontologia incentivam a escolha por formação especializada.

Pesquisa

www.facebook.com/crospoficial
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Prótese de mais de 400 anos é encontrada em

tumba na Itália

Artefato com cinco dentes unidos por armação de ouro,
prata e cobre antecipa técnica moderna de fixação

Fotos: Universidade de Pisa

U

m grupo de paleopatologistas liderado pela
doutora Simona Minozzi, da Universidade
de Pisa, acredita ter encontrado durante
escavações na cidade de Lucca, no centro da Itália,
a mais antiga prótese dentária do mundo – mais
de 400 anos. Há indícios de que a peça encontrada pode ter sido produzida entre os séculos XIV e
XVII, mas a data exata ainda não foi confirmada.
O artefato foi encontrado dentro de uma tumba medieval que pertenceu à família italiana de
aristocratas Guinigi, uma das mais importantes de
Lucca entre 1392 e 1429, formada por banqueiros
e mercadores. O local, que fica no monastério de
São Francisco, entretanto, abriga mais de 200 esqueletos de gerações mais novas que foram sendo
enterrados ali. Além de restos mortais, também há
fragmentos de cerâmicas e medalhas e acredita-se
que a prótese pode ter escorregado até camadas
mais profundas do sítio arqueológico.
Os pesquisadores especulam que o dono da
prótese deve ter perdido os dentes por infecção ou
pela idade avançada. Análises dos esqueletos revelaram que metade deles tinha mais de 40 anos no
momento da morte, idade avançada para a época,
quando muitos sofriam de doenças dentárias.
Segundo a doutora Simona Minozzi, a presença
de cárie, periodontites e dentes perdidos da família Guinigi era mais que o dobro quando comparado com a população rural da Toscana.
A prótese encontrada na Itália tem cinco dentes inferiores (caninos e incisivos), unidos por
uma armação composta de ouro (73%), prata
(15,6%) e cobre (11,4%), provenientes de pessoas
diferentes e alinhados em sequência anatômica
incorreta. Uma camada de tártaro indica que foi
usada por bastante tempo.
Semelhante às modernas pontes dentárias fixas, a peça era presa à boca do paciente por duas
estruturas em formato de “S” nas pontas da armação, que eram ancoradas nos dentes restantes.
Os dentes sem raízes, por sua vez, tinham dois
pequenos pinos de ouro para a fixação na armação, o que foi detectado por meio de análises microscópicas e escaneamento.
A descoberta arqueológica foi publicada em
artigo denominado A Dental Prosthesis from the
Early Modern Age in Tuscany - Italy e assinado pela
doutora Simona Minozzi e equipe de três professores. Publicado em novembro de 2016 no periódico Clinical Implant Dentistry and Related Resear-

Os diferentes aspectos
da ossada foram
documentados pelos
pesquisadores da
Universidade de Pisa. Dono
da prótese pode ter perdido
os dentes por infecção ou
idade avançada.
ch, foi imediatamente celebrado pela comunidade
acadêmica que enxergou grandes avanços na descoberta, por abrir novos caminhos no estudo da
Odontologia praticada por nossos ancestrais.
Alguns autores já haviam descrito a técnica da
armação em ouro, mas a comprovação por meio
de uma peça nunca havia sido feita.
A prótese encontrada em Lucca antecede as
descobertas feitas pelo médico francês Pierre Fauchard (1678-1761), considerado o pai da Odontologia moderna e referência em estudos sobre
anatomia oral, restauração e implante de dentes.

As primeiras próteses de porcelana surgiram
apenas depois do século XVIII. A Odontologia pré-moderna se utilizava de materiais díspares como
ossos, marfim, pedras e conchas, por exemplo.
Registros de implantes dentários datam de civilizações bastante antigas. Egípcios no ano 1500
a.C. já fabricavam dentaduras e etruscos uniam
dentes humanos com armação de ouro no ano
700 a.C. Maias preenchiam suas arcadas com materiais inusitados como pedras esculpidas, ossos e
fragmentos de conchas, que eventualmente eram
fundidos com os dentes originais, no ano 600 a.C.
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A tecnologia
dita suas regras

Associada aos avanços na área de saúde, a informatização representa
uma transformação já em curso na Odontologia

É

sabido que o avanço da tecnologia confere
facilidade de acesso a informações, flexibilidade de horários e agilidade, fatores que
têm transformado o comportamento do consumidor e suas expectativas, tornando-o mais
questionador e exigente ao contratar serviços e
adquirir produtos. Essa realidade exige adaptações por parte de empreendedores de diversos
segmentos e indica tendências também aos profissionais da saúde.
Para compreender e mostrar o que tem sido
observado como tendência na área de informatização voltada à Odontologia, o CROSP consultou parceiros do Sebrae, especialistas em gestão e
empreendedorismo.
Um exemplo é a automatização crescente dos
sistemas de atendimento dos consultórios. Muitos já incluem prontuário eletrônico como alternativa complementar e dinâmica, que pode
reduzir os documentos em papel do prontuário
físico, tanto nos setores público como privado.
Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, registros apontam que milhões de procedimentos
foram feitos por meio do prontuário eletrônico,
como visitas domiciliares (232,9 milhões) e consultas odontológicas (48,9 milhões).
Defensores dessas ferramentas afirmam que
os benefícios de seu uso incluem ganho de eficiência, controle e benefício direto, inclusive,
ao paciente. Em uma clínica, por exemplo, o
acesso dinâmico a um prontuário pode ser feito
por cirurgiões-dentistas envolvidos com o caso,
de diferentes especializações, minimizando até
mesmo as dificuldades de compreensão relativas à caligrafia do profissional responsável pela
redação do documento. O armazenamento das
informações é outro ganho inquestionável.
Mas é preciso cautela. O uso do prontuário eletrônico, também chamado de prontuário digital, exige
a observância das normas éticas e regulamentares
do Conselho Federal de Odontologia, além de que,
deve ser respaldado por certificação digital e assinatura digital, que atestam a validade jurídica das
informações constantes no programa. Ainda hoje,
é certo que o prontuário eletrônico não substitui
totalmente a importância do prontuário em papel,

Muitos já incluem prontuário eletrônico como
alternativa complementar e dinâmica, que pode
reduzir os documentos em papel do prontuário físico,
tanto nos setores público como privado
porém reduz o espaço físico destinado ao armazenamento obrigatório dos prontuários e auxilia na
organização e proteção dos documentos.
Também é notável um crescente número de
pessoas que já aderiram a plataformas para mar-

cação de consultas. Por meio de aplicativos ou
websites, que oferecem o serviço, pacientes podem ter acesso direto à agenda do consultório e
reservar o seu horário sem intermediários.
Fique atento!

www.facebook.com/crospoficial

Facilidades
a seu dispor
Site do CROSP auxilia o inscrito com modelos
de documentos úteis para o exercício da profissão

O

CROSP elaborou e disponibilizou dentro
do site da instituição (www.crosp.org.br),
padrões de documentos utilizados para que o
cirurgião-dentista possa exercer seu ofício com
segurança e assertividade.
Os padrões de documentos disponíveis são: a
minuta de consentimento livre e esclarecido, minuta de contrato de prestação de serviços odontológicos, prontuário odontológico e receituário.
Para acessá-los utilize o menu lateral do site:
Downloads, opção Padrões de Documentos.
Esses tipos de modelo de documentação tam-

bém podem ser encontrados no menu das Câmaras Técnicas e Comissões. No caso de algumas das especialidades ali apresentadas, pode-se
acessar os padrões na pasta "documentos".

É importante esclarecer que os padrões apresentados sugerem um modelo com todas as informações recomendáveis, mas estes podem ser customizados pelo profissional, caso julgar necessário.

Detecção precoce

salva vidas
Campanha internacional visa conscientizar e combater o câncer
bucal. São Paulo e interior do estado têm forte colaboração

D

iante da estimativa de que em 2016 sejam contabilizados no Brasil mais de 15
mil novos casos de câncer bucal, sendo 11.140
homens e 4.350 mulheres - com mais de 5
mil mortes - faz-se mais do que necessária a
continuidade da campanha capitaneada pela
Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas
(ABCD) para conscientização e prevenção da
doença. O CROSP apoia integralmente a iniciativa em todo o Estado.
Os dados do Instituto Nacional do Câncer
José Alencar (Inca) indicam que somente no
estado de São Paulo os índices da doença ultrapassaram 3.000 novas ocorrências entre homens e 1.170 entre mulheres. A estimativa é de
que a cada 100 mil pessoas do público masculino mais de 15 desenvolvam câncer de boca;
entre as mulheres a variação seria de mais de
5 novos casos a cada 100 mil habitantes. Para
2017 os números devem se repetir.
Desde 2014, ano de seu lançamento, a campanha Sorria para a Vida contabilizou 52 ações.

Foram 13.400 pessoas atendidas para detecção
precoce de câncer bucal em exames realizados
por cerca de 600 voluntários, que identificaram
mais de mil lesões. Estes casos foram encaminhados para diagnóstico aprofundado e tratamento em hospitais que dão apoio ao projeto.
Além da entidade internacional Federação

Dentária Internacional (FDI), a ABCD conta
com o suporte do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), da Associação
Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) e da
Associação Brasileira da Indústria e Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares
(Abimo) na divulgação da campanha.
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De olho na gestão
Questões trabalhistas e tributárias têm desdobramentos que podem
mexer diretamente com a rotina e o bolso dos cirurgiões-dentistas

C

ompreender os sinais do mercado e seus
impactos na Odontologia é uma tarefa
para poucos. Contudo, a leitura do cenário sempre ficará mais fácil se houver planejamento e se
o profissional que gere seu próprio negócio se antecipar aos fatos que podem alterar a sua rotina
de forma mais impactante. Questões trabalhistas
e tributárias, em geral, têm esse poder.
Do ponto de vista trabalhista, o principal é a
adequação do empreendimento à legislação,
com a devida organização de custos. Em outras
palavras, com planejamento o cirurgião-dentista
poderá identificar as vantagens e desvantagens
das formas de tributação disponíveis bem como
celebrar corretamente os trâmites pertinentes à
contratação de colaboradores ou terceiros.
Vale lembrar que está em pauta no Congresso Nacional proposta que prevê reforma capaz
de liberar a terceirização para todos os tipos
de serviços, bem como a flexibilização dos
acordos trabalhistas, permitindo que decisões
tomadas em convenções se sobreponham ao
estabelecido atualmente pelas leis trabalhistas,
em casos específicos.
Pela mesma proposta, a flexibilização da jornada de trabalho, com destaque à possibilidade de
tornar permanente o Programa de Proteção ao
Emprego (PPE), seria considerada. O PPE tem
como objetivo reduzir a jornada de trabalho de
colaboradores, sob a condição de não demitir.
Também é recomendado que os cirurgiões-dentistas fiquem atentos ao que diz respeito à forma de tributação pelo Simples Nacional. Com a
alteração da Lei 123/2006 pela Lei Complementar
155/2016, é preciso atenção antes de fazer a opção
por esse modelo de regime. A maioria das alterações entra em vigor a partir de janeiro de 2018.
Todavia, especialistas sugerem aos empresários
que já comecem a se informar sobre uma possível

Com planejamento o
cirurgião-dentista poderá
identificar as vantagens e
desvantagens das formas de
tributação bem como celebrar
corretamente os trâmites
pertinentes à contratação de
colaboradores ou terceiros

CROSP presente
no CIOSP

De 01 a 04 de fevereiro 2017
Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme
www.ciosp.com.br/

alteração em sua modalidade de tributação.
Outra mudança trazida pela Lei Complementar 155/2016 diz respeito à possibilidade de
negociação de dívidas. Os optantes do Simples
Nacional com débitos vencidos até maio de 2016
podem parcelá-los em até 120 meses, com o valor mínimo de R$ 300 na parcela para micro e
pequenas empresas. Consultar o contador, antes
de qualquer movimentação neste sentido, é mais
do que recomendável.
O SEBRAE oferece consultoria gratuita em gestão e é uma ótima opção para os profissionais que
desejam esclarecer dúvidas ou identificar oportunidades de melhoria em seu negócio, por exemplo.

CROSP

Atende

O CROSP Atende é um serviço de agendamento
via internet de dia e horário para atendimento
pessoal aos inscritos

Serviços na

Este serviço está
disponível para
atendimento na
sede do CROSP e em
todas as delegacias
seccionais do Conselho
Regional de Odontologia
no Estado.
Acesse
www.crosp.org.br/crospatende

palma da mão
O CROSP criou um aplicativo para celular,
que coloca os serviços a um toque de dedos
O novo app para smartphones, com versões para os sistemas IOS
(para iPhone) e Android (para os demais modelos), pode ser baixado
gratuitamente na internet. Por meio dele, a classe acessa as informações
mais recentes do site do CROSP, assim como as publicações do Conselho,
consulta o Código de Ética e faz sua inscrição para palestras gratuitas.
E ainda aciona o canal Fale Conosco. É o CROSP cada vez mais perto e
presente no dia a dia do cirurgião-dentista.

Zelando pela ética e
fiscalizando o exercício
da odontologia

ZELANDO
PELA ÉTICA E
FISCALIZANDO
O EXERCÍCIO DA
ODONTOLOGIA.

