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A atuação dos planos de saúde suplementar ainda gera 
muitas dúvidas entre os profissionais de saúde bucal.  
Essa matéria procura informar aos inscritos sobre 
as atuações e as limitações dos órgãos envolvidos e traz 
um apanhado das questões mais recorrentes sobre o assunto
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CROSP explica
a regulamentação do setor

C atarina é cirurgiã-dentista e boa 
parte de seus pacientes possuem 
planos odontológicos. Como 

muitos profissionais da área, ela não 
esconde o descontentamento na relação 
com as operadoras de saúde suplementar. 
“Sei da importância que elas têm para  
a sociedade, mas, no que se refere  
aos honorários pagos, há um desequilíbrio 
contratual do qual os cirurgiões-dentistas 
são a parte mais frágil”, lamenta. “A quem 
devo recorrer?” 

A reportagem do CROSP em Notícia  
foi a campo ouvir especialistas para dirimir 
as dúvidas mais recorrentes. É importante 
entender: o CROSP não pode atuar  
na regulamentação dos valores praticados 
pelas operadoras. O Conselho é uma 
autarquia responsável pela supervisão  
do exercício ético da Odontologia;  
dessa forma, não tem a prerrogativa  
de se responsabilizar pela regulamentação  
dos planos odontológicos, sob pena  
de desvio de finalidade de sua atuação. 

A intervenção do CROSP, no que tange 
aos planos de assistência, se dá por meio  
do posicionamento a favor das boas 
práticas, com o objetivo de elucidar as 
dúvidas dos inscritos sobre a relação do 
profissional com a operadora. Isso não 
isenta o CROSP de participar da discussão  
ou defender os interesses da classe,  
mas sempre no contexto da fiscalização  
e da ética profissional. 

Nesse âmbito, portanto, o CROSP  
recebe denúncias de infrações éticas  
no relacionamento entre operadoras  
e prestadores de serviços, como glosas 
imotivadas, inobservância na legislação  
da ANS e do Código de Ética ou nos 
contratos, irregularidades na atuação dos 
auditores, descredenciamentos indevidos, 
exigências indiscriminadas de raios X,  
entre outros. Mas, importante reforçar, o 
CROSP não pode regular tabelas de preços. 

4 CARTA AO LEITOR

Conselheiros
(GESTÃO 2017-2019)
Marcos Jenay Capez (Presidente em Exercício),
Claudio Yukio Miyake (Presidente Licenciado),
Marco Antonio Manfredini (Secretário-Geral),
Rogério Adib Kairalla (Presidente da Comissão 
de Tomada de Contas),
Wilson Chediek (Presidente da Comissão de Ética),
Cinthia Rachas Ribeiro, Marcelo Januzzi Santos, 
Nilden Carlos Alves Cardoso, Sandra Kallil Bussadori 
e Sofia Takeada Uemura.

I niciativas que destaquem a relevância de toda 
a classe odontológica são inquestionavelmente 
importantes. E para nós do Conselho, essa 

valorização começa de “dentro para fora”, com  
os próprios cirurgiões-dentistas. Isso significa  
que atuar profissionalmente, nos dias de hoje, exige 
conhecimentos sobre direitos, saber a quem recorrer, 
quando e como.  Exatamente por isso, nesta edição, 
resolvemos abordar um tema de suma importância, 
do qual o CROSP é frequentemente abordado,  
e que ainda gera inúmeras dúvidas entre os colegas:  
a regulamentação dos planos odontológicos. 

 
Há muitos questionamentos, em nossa classe, 

sobre os direitos e deveres no trabalho com  
as operadoras, bem como dúvidas sobre a quem 
recorrer nos casos em que nos sentimos em 
desvantagem frente aos contratos estabelecidos. 
Também são numerosos os profissionais que 
demonstram pontos de insatisfação nessa seara –  
as reclamações vão desde a maneira como  
os acordos são elaborados até a remuneração.

 
Para sanar as dúvidas sobre o tema, além de 

explicar a quem o profissional pode recorrer para 
pleitear seus direitos e deixar claro qual é o papel 
do Conselho na questão, o CROSP em Notícia 
apresenta um conteúdo especial a partir da  
página 5. Tendo em mente nossa atribuição central – 
zelar pela ética e fiscalizar o exercício profissional  
da Odontologia – a matéria visa fomentar  
a boa relação entre os profissionais da Odontologia,  
as operadoras de saúde e o público.

 
Esta edição do CROSP em Notícia apresenta 

ainda a ampliação do conteúdo do website 
oficial do Conselho, com o intuito de conferir 
mais transparência aos trabalhos realizados pela 

Expediente

a iniciativa completa cinco anos com a marca 
de 3 mil cirurgiões-dentistas que tiveram acesso 
a orientações práticas sobre gestão empresarial, 
empreendedorismo e outros temas importantes 
para a saúde financeira da profissão.

 
Não deixe de conferir as mudanças no 

eSocial que prometem simplificar a administração 
de informações relativas à relação entre 
empregador e empregado. E fique por dentro  
das novidades na contribuição sindical, que  
deixou de ser obrigatória, e das alterações da 
legislação da Anvisa sobre resíduos de saúde. 

 
Por último, porém não menos importante,  

vale ressaltar que em 2019 o Conselho  
elege seu novo corpo diretivo. As primeiras 
informações sobre essa eleição já são  
abordadas nas páginas a seguir. Confira!

 
Boa leitura a todos.

Marcos Jenay Capez
Presidente em Exercício do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo
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começa com os cirurgiões-dentistas

Comissão de Ética. Já o importante trabalho das 
equipes de fiscalização do CROSP é evidenciado 
a partir da página 10, em reportagem que 
mostra como a tecnologia promove alterações 
significativas no exercício profissional dos fiscais.

Outro destaque do CROSP em Notícia é o 
Programa Dentista Empreendedor. Fruto de 
importante parceria do CROSP com o Sebrae,  

A valorização da Odontologia
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Ontem e hoje
Antes da Lei nº 9.656/98, o mercado de 

planos e seguros privados no Brasil atuou por 
quase 40 anos sem normatização específica. As 
operadoras realizavam seus serviços conforme o 
Decreto-Lei nº 73/1966, regido pelo Decreto-Lei 
nº 60.459/1967. A regulamentação era realizada 
pela Superintendência de Seguros Privados 
(Susep), com diretrizes definidas pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP). Em caso 
de conflitos com operadoras e planos de saúde, 
os consumidores recorriam ao Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) e aos programas de 
proteção e defesa do consumidor nos âmbitos 
estadual e municipal.

Além da regulação financeira, a Lei nº 9.656/1998 
estabeleceu os limites das coberturas e deu 

Como deve ser feito esse reajuste?
O reajuste deverá seguir a cláusula prevista no contrato.  
Caso não tenha previsão contratual, deverá observar as normas 
contidas nas Resoluções Normativas 363 e 364/2014 da ANS.  
É importante destacar que o índice de reajuste definido pela ANS  
é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).

garantias assistenciais aos usuários, instituindo  
os tipos de segmentação e o rol de procedimentos 
obrigatórios. Posteriormente, a Lei nº 9.961/2000 
criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), uma autarquia sob regime especial 
vinculada ao Ministério da Saúde e responsável 
pela regulação, normatização, controle  
e fiscalização das atividades que garantem  
a assistência suplementar à saúde. 

Conforme o Art. 3º da Lei nº 9.961/2000, a 
ANS tem por finalidade institucional promover 
a defesa do interesse público na assistência 
suplementar à saúde, regulando as operadoras 
setoriais, inclusive quanto às suas relações com 
prestadores e consumidores, contribuindo para 
o desenvolvimento das ações de saúde no país.

Somando-se a isso, de acordo com o Art. 9º 

da mesma lei, é papel da Agência interferir 
nas relações desequilibradas, sendo que cabe 
a ela determinar a suspensão temporária da 
comercialização de um plano ou de um produto 
caso identifique qualquer irregularidade 
contratual, econômico-financeira ou assistencial. 

Desse modo, sempre que é detectada 
insuficiência das garantias do equilíbrio 
financeiro nas operadoras sujeitas à disciplina 
desta lei, anormalidades econômico-financeiras 
ou administrativas graves que coloquem 
em risco a continuidade ou a qualidade do 
atendimento à saúde, o Art. 24º define que a 
ANS poderá determinar a alienação da carteira, 
o regime de direção fiscal ou técnica, por 
prazo não superior a 365 dias, ou a liquidação 
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.

O que deve ser feito nesse caso? 
Como é possível resolver esse problema? 
Quem possui legitimidade para reclamar é o paciente, que poderá  
recorrer ao PROCON, à ANS e, em último caso, ao sistema judiciário.  
O PROCON atua no âmbito da proteção e defesa do consumidor, e a ANS 
fiscaliza o cumprimento dos contratos. Vale ressaltar que a ANS possui um 
canal telefônico gratuito de atendimento ao consumidor: 0800 7019 656. 
A ANS é responsável por interferir nas relações desequilibradas, ou seja, 
cabe a ela identificar irregularidades contratuais – incluindo aquelas que 
tratam da assistência ao paciente – e determinar até mesmo a suspensão 
temporária da comercialização de um plano ou de um produto.

Dra. Simone queixa-se de um problema constante. Em muitos casos, 
ela solicita a realização de determinado procedimento no paciente, mas, apesar de haver cobertura 
contratual, a operadora recusa o pedido. A situação é preocupante, pois alguns pacientes precisam 
de agilidade no procedimento. Em entrevista com o CROSP em Notícia, ela afirmou que não sabia 
para quem reclamar e fez várias indagações importantes para a classe. Acompanhe.

Uma conhecida também é cirurgiã-dentista e foi descredenciada 
de um plano odontológico. Aparentemente, isso ocorreu de forma imotivada. 
A operadora agiu de forma correta? A profissional tem o direito de saber 
os motivos do desligamento?
Não agiu, pois a legislação veda o descredenciamento de cirurgião-dentista vinculado por  
referenciamento, credenciamento ou associação à operadora de plano de saúde de forma imotivada.  
O profissional somente poderá ser descredenciado por decisão justa e motivada, possuindo  
ainda o direito de saber os motivos da decisão. O desligamento do cirurgião-dentista deverá 
seguir as normas da ANS e da Resolução CFO 19/2001. Caso verifique que há alguma 
irregularidade no seu descredenciamento, poderá formalizar uma denúncia ao CROSP  
e à ANS. Para formalizar a denúncia junto à ANS, basta acessar a Central de Atendimento  
a Prestadores.  O canal está disponível on-line, conforme o QR-CODE a seguir.

www.ans.gov.br/prestadores/central-de-atendimento-a-prestadores?id=257

No Brasil, a regulamentação financeira das 
seguradoras – e da saúde suplementar como 
um todo – é uma responsabilidade do Estado. 
O marco dessa condição é a aprovação  
da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência  
à saúde, determinando os principais pontos 
regimentais e definindo as relações entre 
operadoras, produtos e beneficiários. 

Com a evolução do mercado e a chegada de 
novos participantes, foi aprovada em 2014 a  
Lei nº 13.003, e as Resoluções Normativas 
363, 364 e 365, para reforçar a obrigatoriedade 
da existência de contratos assinados entre 
as operadoras de planos e hospitais, clínicas, 

Atenção aos contratos
profissionais de saúde autônomos, serviços  
de diagnóstico por imagem e laboratórios que 
compõem sua rede conveniada ou credenciada, para 
documentar e formalizar a relação entre essas partes. 

Além do objeto e da natureza do contrato,  
deve haver a definição dos valores dos serviços 
contratados, dos prazos para faturamento  
dos pagamentos e dos reajustes dos preços  
a serem pagos pelas operadoras, que deverão  
ser obrigatoriamente anuais. Adicionalmente,  
os contratos deverão prever as penalidades  
pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas, bem como conter a identificação 
dos atos, eventos e procedimentos assistenciais 
que necessitem de autorização da operadora,  

além de estipular vigência e critérios para 
prorrogação, renovação ou rescisão. 

Em suma, é importante que o credenciado  
tenha ciência de que as cláusulas contratuais  
devem ser negociadas e estabelecidas de comum 
acordo entre as partes. O credenciado deverá 
observar, antes de realizar o credenciamento,  
se em seu contrato está previsto:
1. Valores dos serviços e procedimentos;
2. Índice e forma do reajuste de valores;
3. Prazo para pagamento dos 
procedimentos realizados;
4. Prazo para contestação de glosas;
5. Prazo para resposta à contestação de glosas;
6. Prazo para pagamento das glosas revogadas.

O Conselho Regional de Odontologia 
não pode determinar que as operadoras 
sigam uma tabela de valores?
O CROSP não pode atuar na regulamentação dos valores praticados 
pelas operadoras de planos de saúde. Caso o faça, estará extrapolando 
seu campo de atuação previsto na Lei nº 4.324/1964, bem como 
interferindo de forma direta nas competências legais da ANS.

Quem fiscaliza as operadoras 
de plano de saúde? Digo, 
quem fiscaliza os contratos 
firmados entre o prestador 
e a operadora?
Os planos e os contratos são 
fiscalizados pela Agência Nacional  
de Saúde Suplementar. Irregularidades 
e descumprimento de cláusulas 
contratuais pelas operadoras deverão 
ser comunicadas para a ANS. E quando os valores de honorários 

deverão ser reajustados?
Os valores deverão ser reajustados no aniversário do contrato. 
Por exemplo: caso tenha assinado em 05/12/2017, o reajuste 
dos honorários deverá ser realizado a partir do dia 05/12/2018. 
Caso não tenha contrato formalizado, o reajuste deverá ser 
no aniversário da data que iniciou a prestação de serviço.Mas de quem é, então, a 

competência para negociar os 
valores dos meus honorários?
Cabe ao próprio cirurgião-dentista 
negociar os valores praticados. Contudo, 
muitas vezes, os valores são apresentados 
aos profissionais, que, sem a devida 
orientação, acabam aceitando os valores 
propostos prontamente. É um direito 
negociar os valores de honorários antes  
de finalizar o credenciamento.

Dr. Felipe é um cirurgião-dentista do interior do Estado de São Paulo. 
Em entrevista com a reportagem do CROSP em Notícia, ele também  
se queixou dos honorários pagos pelas operadoras e apresentou várias dúvidas. 
Conheça algumas de suas principais indagações:



Dr. Augusto atua na capital paulista e, durante a entrevista com 
o CROSP em Notícia, demonstrou descontentamento por conta das glosas. 
De acordo com a Cartilha de Contratualização da ANS, Glosa é a suspensão 
do pagamento de serviços contratados, tais como consultas, atendimentos, 
medicamentos, materiais ou taxas cobradas por hospitais, clínicas, laboratórios 

e outros profissionais de saúde conveniados. O tema é comum entre as 
reclamações de profissionais da saúde. A insatisfação recorrente, em geral, 

é seguida de dúvidas sobre a quem recorrer para pleitear o pagamento. 

E qual o prazo de resposta 
que a operadora tem caso o 
credenciado conteste uma glosa?
O prazo para resposta deverá ser igual 
ao prazo para contestar uma glosa. Por 
exemplo: caso o prazo para contestação 
seja de 10 dias, a operadora terá o prazo 
de 10 dias para apresentar a resposta.
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* A identidade dos entrevistados foi preservada, e nome fictício utilizado para a matéria.
** As questões foram respondidas por especialistas e também com base nas informações disponibilizadas em canais públicos da Agência Nacional de Saúde.

Apresentei a contestação de glosa, porém ela 
não foi revogada, a quem posso recorrer?
Além da ANS, o prestador poderá formalizar uma denúncia 
ao Conselho Regional de Odontologia. Porém, é importante 
destacar que o CROSP irá apurar apenas a questão ética. Somente 
o Poder Judiciário poderá determinar que a operadora de plano 
odontológico realize o pagamento dos serviços prestados.

O prestador tem o direito de ter 
acesso à justificativa da glosa?
Sim, pois não é permitido estabelecer, no contrato, regras 
que impeçam o prestador de ter acesso às justificativas 
das glosas. Caso a operadora dificulte o acesso, é 
importante que seja formalizada a denúncia na ANS.

O credenciado possui o direito 
de contestar a glosa? Se sim, 
qual o prazo para contestar? 
Sim, é direito do credenciado contestar 
a glosa. Caso a operadora estabeleça 
regras que dificultem a contestação, 
estará agindo na ilegalidade. O prazo 
para contestação deverá constar  
no contrato de prestação de serviço.

O acesso pode ser feito por meio 
do seguinte QR-Code: 

Onde existem informações 
oficiais para eu me informar 
mais e melhor sobre esse tema? 
Para mais informações, é importante 
que os profissionais acessem a Cartilha 
de Contratualização – 
Glosas, criada pela ANS.  

Caso a glosa seja revogada, qual o prazo a 
operadora tem para realizar o pagamento?
Conforme legislação em vigor, o prazo deverá ser acordado 
entre as partes e constar expressamente no contrato.

O Código de Ética Odontológica é 
muito claro ao definir como infração 
a realização de procedimentos 
prejudiciais aos pacientes ou 
profissionais para fins de auditoria  
ou perícia. Nesses casos, assim como 
em todas as ocorrências de violação  
de princípios éticos, o profissional  
deve fazer uma denúncia ao CROSP.

Raio X: fique atento

Quando denunciar a operadora ao CROSP?
O credenciado tem o direito 
de denunciar ao CROSP as 
irregularidades cometidas pelos 
planos odontológicos nos seguintes 
casos: glosas imotivadas, falta 
de inscrição da operadora junto 
ao Conselho, ausência de 
responsável técnico, auditoria 
de procedimento tendenciosa, 
descredenciamento imotivado e 
tomadas radiográficas desnecessárias 
para fins de auditoria ou perícia.

Fale também com a ANS 
Para a ANS, as irregularidades  
cometidas pelas operadoras de planos 
odontológicos devem ser denunciadas 
pelos seguintes canais:
1. Disque ANS: 0800 7019656
2. Via carta ou pessoalmente na sede  
ou em um dos núcleos da ANS: 
www.ans.gov.br/aans/nossos-enderecos
3. Central de Atendimento ao Prestador: 
www.ans.gov.br/prestadores/central-de-
atendimento-a-prestadores

Vale lembrar que o CROSP possui uma comissão – a de Convênios e Saúde Suplementar – que está sempre à disposição dos inscritos 
para elucidar assuntos dessa natureza e também para auxiliar nos casos em que se faz necessário o contato com a ANS.

www.facebook.com/crospoficial

É muito importante ressaltar 
que a divulgação das 

penalidades só é realizada 
quando do trânsito em 

julgado da decisão do CROSP 
ou da confirmação da 

penalidade pelo CFO, ou seja, 
somente quando esgotada 

toda e qualquer possibilidade 
de recurso, seja por decurso 
do prazo ou por desinteresse 

do inscrito em recorrer

Site do CROSP passa a divulgar 
informações sobre infrações ao 
Código de Ética 

9ÉTICA
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odontológica ganha 
mais um canal

Ética profissional

C om o intuito de reforçar o cumprimento 
de sua missão institucional, que tem 
como base a supervisão do exercício 

ético da Odontologia, o CROSP ampliou o 
conteúdo de seu website oficial. A nova página 
de ética, fruto dessa ampliação, é mais uma 
ferramenta criada para dar transparência à classe 
e à sociedade sobre os resultados dos trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão de Ética e pelo 
Plenário do Conselho em relação à apuração  
e ao julgamento das infrações éticas. 

Entenda a nova página 
A divulgação das penalidades por infrações  

ao Código de Ética Odontológica é realizada  
de duas maneiras. Em caso de aplicação  
de penalidade de censura pública, em  
publicação oficial, o portal do CROSP  
faz referência ao nome, ao número de inscrição  
do profissional ou da clínica odontológica,  
à infração cometida e à penalidade aplicada.  

Nos casos de aplicação de advertência ou 
censura confidencial, em aviso reservado, o site 
apresenta referência ao objeto do processo e à 
penalidade aplicada, de modo a divulgar dados 
estatísticos. Se o profissional foi condenado pela 
primeira vez e não incorreu em infração ética  
de manifesta gravidade, seu sigilo profissional 
será preservado. Se há reincidência, mas  
o denunciado está reabilitado eticamente, não 
haverá penalidades anotadas em seu prontuário.      

“É muito importante ressaltar que a divulgação 
das penalidades só é realizada quando do  
trânsito em julgado da decisão do CROSP  
ou da confirmação da penalidade pelo CFO,  
ou seja, somente quando esgotada toda e qualquer 
possibilidade de recurso, seja por decurso 
do prazo ou por desinteresse do inscrito em 
recorrer”, diz Pablo Pistoni, diretor da Comissão 
de Ética do CROSP. Desse modo, recursos  
em trâmite interpostos para o CFO impedem  
a aplicação e divulgação das penalidades.
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Sem dispensar a experiência pessoal para as averiguações de 
fiscalização, novas tecnologias são incorporadas para facilitar o 
exercício dos profissionais que zelam pela ética na Odontologia

conectada
Fiscalização 

Sem a tecnologia, e 
com a grande dinâmica 

dos acontecimentos e 
das informações, seria 
muito difícil atender 

a todas as demandas e 
diligências sob minha 

responsabilidade
Rodrigo, há sete 
meses no CROSP
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A internet é uma das grandes forças 
motrizes de diversos avanços 
tecnológicos que produzem profundos 

efeitos na sociedade, desde a comunicação  
até o exercício profissional. Atualmente,  
é absolutamente indispensável no dia a dia  
de grande parte das pessoas. A fiscalização  
do exercício das profissões odontológicas, 
seguindo o intenso desenvolvimento  
tecnológico das últimas décadas, vem sofrendo  
alterações significativas.

Apesar de integrar o quadro de fiscal do 
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
há apenas sete meses, Rodrigo da Silva Andrade 
já participa dessa transição tecnológica, uma 
vez que recebeu um novo equipamento para o 
seu trabalho – um smartphone que vai propiciar 
acesso à internet. “Com este dispositivo, os fiscais 
vão possuir a maioria das informações necessárias 
para o desempenho de suas atividades nas palmas 
das mãos”, comenta Andrade. 

Isso se dará em razão da possibilidade de 
obtenção, por meio do aparelho, das informações 
dos profissionais inscritos no Conselho Regional, 
bem como no Conselho Federal de Odontologia. 
O dispositivo é um dos equipamentos que estão 
sendo disponibilizados à equipe de Fiscalização 
do CROSP. Andrade, que se considera um 
profissional totalmente conectado, complementa 
“Sem a tecnologia, e com a grande dinâmica  
dos acontecimentos e das informações,  
seria muito difícil atender a todas as demandas  
e diligências sob minha responsabilidade”. 

 Fernando Seiji Maekawa, também fiscal  
do CROSP, lembra de sua chegada à equipe  
há cinco anos, quando os tablets ainda  
estavam sendo incorporados à rotina  
de trabalho. Em seu treinamento, ele recorda  
que se adaptou rapidamente aos novos processos 
e hoje entende que a tecnologia é uma importante 
aliada no trabalho, apesar de não substituir  
a diligência presencial.

de denúncias”, completa o profissional. 
Geraldo Wladimir Lopes, fiscal do CROSP  

há quatro anos e meio, chegou exatamente na  
fase de incorporação dos tablets na Fiscalização.  
“O tablet é meu parceiro para as atividades diárias, 
propicia consultas rápidas dos dados cadastrais 
dos inscritos, acesso ao status perante o Conselho e 
pesquisa à regularidade da documentação sanitária 
do estabelecimento, além de tomadas fotográficas e 
eventuais pequenos vídeos”, diz Lopes. “Além disso, 
o volume de informações com as quais trabalhamos 
é muito grande para ser armazenado, e os aparelhos 

“Pesquiso previamente no computador de mesa 
o máximo possível e necessário para os casos, 
até porque as denúncias nem sempre chegam 
com informações suficientes para a Fiscalização. 
Em determinados casos, porém, a diligência 
no local continua imprescindível, e os demais 
equipamentos disponibilizados auxiliam muito 
nessas situações”, comenta Maekawa. 

Passado analógico
“Quando iniciei o trabalho de fiscal do CROSP, 

há 24 anos, as averiguações de denúncias e  
as atividades em geral eram diferentes”, afirma  
a fiscal Christiane Carlino. Ela lembra que,  
na maior parte dos casos, as denúncias versavam 
sobre publicidade odontológica irregular 
relacionada a materiais impressos, como 
panfletos, jornais, revistas, faixas e/ou placas. 
Para ir até o local e realizar as investigações, 
Carlino localizava o endereço denunciado  
em um guia de ruas (impresso) e identificava  
a melhor forma de chegar ao local.  
“Atualmente, com o advento do GPS  
em smartphone e tablet, foi muito facilitada  
essa questão também”, explica.

A dificuldade de acesso rápido às informações 
relacionadas aos inscritos dificultava ações 
mais efetivas nos casos relacionados à suspeita 
de exercício ilegal da profissão. Entre localizar 
o denunciado e buscar a confirmação de seu 
registro junto ao Conselho, havia uma atuação 
criteriosa e bem articulada, a fim de não ser 
infrutífera. “Precisamos ter esse acesso a esses 
dados  de maneira ágil e rápida, e a tecnologia 
é parceira nesse sentido”, diz a mais antiga 
profissional em atividade no Conselho. 

Carlino recorda a época em que recebia 
informações pelo beep e pelo pager, itens  
tão distantes do cenário atual que podem  
ser considerados relíquias. Hoje, o computador,  
o tablet e o smartphone auxiliam nas pesquisas,  
na preparação e no desenvolvimento das ações  
de fiscalização.

Agilidade na apuração 
e resolução

Hélio Toledo Júnior, colega de Christiane, 
também presta quase duas décadas de serviço  
ao CROSP e lembra que grande parte das 
denúncias chegavam ao setor por meio de cartas  
e telefonemas. “Não havia internet, e a panfletagem 
em ruas era a infração mais frequente”, diz Hélio 
Júnior, lembrando de quando começou, há 17 anos.

“A depender do caso denunciado, eram 
necessárias diversas idas e vindas. As ferramentas 
atuais auxiliam nesse sentido, estreitando  
a comunicação com os fiscais, possibilitando  
ao fiscalizado o envio de textos ou imagens  
por e-mail ou aplicativos de mensagens para 
celulares. A tecnologia proporciona agilidade 
e diminui os deslocamentos – dessa forma, 
conseguimos atender um número maior  

disponibilizados têm essa capacidade”, completa. 
Atualmente, o perfil das denúncias e as 

condutas para as averiguações por parte da 
Fiscalização foram alteradas. Com o advento da 
internet houve um grande aumento de denúncias 
relacionadas às publicidades odontológicas, 
principalmente em redes sociais. “Nos dias de 
hoje, sem a internet seria praticamente impossível 
realizar a fiscalização de modo ágil e eficaz, tendo 
em vista a mudança do perfil dos inscritos com 
relação aos canais de comunicação e à publicidade 
odontológica”, diz Geraldo Lopes.

Pesquiso previamente no computador de mesa o máximo 
possível e necessário para os casos, até porque as denúncias 

nem sempre chegam com informações suficientes para a 
Fiscalização. Em determinados casos, porém, a diligência 

no local continua imprescindível, e os demais equipamentos 
disponibilizados auxiliam muitos nessas situações

Fernando, há cinco anos no CROSP
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A utonomia para gerenciar financeiramente 
um negócio, fazer uso correto do 
marketing de relacionamento e produzir 

um mailing: três tarefas de trabalho fundamentais 
para um cidadão empreendedor contemporâneo. 
Quando o profissional em questão é o cirurgião-
dentista, os desafios se multiplicam, pois, acima  
de tudo, estão a saúde e o bem-estar do paciente.

Para auxiliar a classe odontológica, o CROSP 
e o Sebrae-SP lançaram em 2013 o Programa 
Dentista Empreendedor, que nasceu com  
a missão de oferecer orientações práticas  
sobre gestão empresarial e empreendedorismo 
por meio de palestras, oficinas, atendimentos 
e cursos a distância de temas como finanças, 
marketing e planejamento. O CROSP comunica 
seus inscritos a cada nova etapa do programa, 
incentivando a participação dos profissionais.

Estratégias de administração elaboradas 
especificamente para o dia a dia dos profissionais 
da Odontologia são apresentadas pela iniciativa, 
que também aborda processos e conceitos  
de empreendedorismo, sempre de acordo  
com princípios da ética odontológica. 

O primeiro fruto da parceria foi a confecção 
da cartilha “Como abrir e fazer a gestão de uma 
clínica odontológica”, produzida especificamente 
para a classe. O material aborda a legislação  
vigente a respeito dos procedimentos para abrir um 
consultório odontológico, além de oferecer dicas  
e alertas importantes sobre os cuidados necessários 
para a gestão sustentável de uma empresa. 

Consultoria e apoio à gestão
Desde que foi implementado, em 2013, o 

projeto já capacitou quase três mil cirurgiões-
dentistas em 37 municípios paulistas – Mogi 
das Cruzes e Osasco foram os últimos a receber 
palestras do Dentista Empreendedor. Para Isabela 
Ribeiro, do escritório de Osasco do Sebrae-SP, 
o objetivo principal do projeto é auxiliar o 
cirurgião-dentista a aumentar seu faturamento  
e diminuir seus custos. “Iniciamos com cursos  

a distância na plataforma do CROSP. Atualmente, 
estamos acompanhando 30 profissionais  
por seis meses, oferecendo consultoria  
e capacitação em gestão empresarial, inclusive  
no próprio consultório do participante”, diz. 

Trata-se da primeira vez que o município 
implementa o projeto. Para participar,  
o cirurgião-dentista deve procurar o Sebrae  
mais próximo e solicitar informações. 

Parceria do CROSP com o Sebrae já capacitou quase 
três mil cirurgiões-dentistas em 37 municípios paulistas; 
aumento de faturamento e diminuição de custos 
do consultório são objetivos da iniciativa

completa cinco anos

Programa Dentista 
Empreendedor

www.facebook.com/crospoficial

Para acessar o primeiro material produzido a partir do 
Programa Dentista Empreendedor, faça a leitura do código 
abaixo com seu smartphone ou tablet e confira a cartilha 
“Como abrir e fazer a gestão de uma clínica odontológica”: 
http://www.crosp.org.br/intranet/sebraesp
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A ferramenta do Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas, 

conhecida como eSocial, está sendo 
implementada gradativamente, desde que o 
Governo Federal anunciou novidades para  
facilitar a administração de informações relativas  
à relação entre empregador e empregado.  

 A primeira etapa da mudança contemplou 
empresas com faturamento anual superior a  
R$ 78 milhões, que cumprem a obrigatoriedade 
da nova norma desde 8 de janeiro. A partir de 
16 de julho, teve início a segunda fase (confira as 
próximas fases do cronograma ao final da matéria). 

 Todas as empresas privadas do país que têm 
faturamento anual inferior a R$ 78 milhões 
deverão utilizar o eSocial. Já as micro e pequenas 
empresas - aquelas com faturamento anual de 
até R$ 4,8 milhões - e Microempreendedores 
Individuais (MEIs) deverão ingressar no eSocial a 
partir de novembro. Para elas, o sistema já permite 

Mudanças no eSocial prometem

mais simplicidade
Cirurgiões-dentistas que empregam trabalhadores devem ficar atentos aos prazos 

inserção de dados, sem obrigatoriedade; a segunda 
fase da mudança para este grupo de empresas 
começaria em setembro, mas foi prorrogada para 
outubro (até o fechamento desta edição do CROSP 
em Notícia, o Portal eSocial informava que a data 
prevista era 10 de outubro).

 “Cirurgiões-dentistas que empregam 
trabalhadores em seus consultórios e suas clínicas 
devem ficar atentos aos prazos estipulados 
pelo Governo Federal, para se adequarem ao 
novo sistema”, diz Fernando Morales Hirata, 
Coordenador de Orientação Profissional, 
Institucional e Público do CROSP.  

 O eSocial Empresas é uma plataforma  
digital que recebe informações relativas  
aos trabalhadores. De forma padronizada  
e simplificada, o procedimento promete  
reduzir custos e tempo da área contábil  
das empresas na execução das obrigações  
dos âmbitos fiscal, previdenciário e trabalhista.  

 Todas as informações coletadas pelas empresas 

vão compor um banco de dados unificado, 
administrado pelo Governo Federal, que abrangerá 
mais de 40 milhões de trabalhadores e contará com 
a participação de mais de 8 milhões de empresas, 
além de 80 mil escritórios de contabilidade. 
Estima-se que foram gastos aproximadamente  
R$ 100 milhões na implantação do novo sistema.  

O eSocial Empresas está reunindo dados que 
atualmente são registrados em papel e sistemas 
on-line. Por meio desse canal, os empregadores 
passarão a comunicar ao Governo, de forma 
unificada, 15 obrigações:   

 
GFIP
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações 
à Previdência Social 

CAGED
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
para controlar as admissões e demissões  
de empregados sob o regime da CLT 

RAIS
Relação Anual de Informações Sociais 

LRE
Livro de Registro de Empregados 

CAT
Comunicação de Acidente de Trabalho 

CD
Comunicação de Dispensa 

CTPS
Carteira de Trabalho e Previdência Social 

PPP
Perfil Profissiográfico Previdenciário 

DIRF
Declaração do Imposto de Renda 
Retido na Fonte 

DCTF
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

QHT
Quadro de Horário de Trabalho 

MANAD
Manual Normativo de Arquivos Digitais  
Folha de pagamento 

GRF
Guia de Recolhimento do FGTS 

GPS
Guia da Previdência Social  

 
De acordo com José Maia, auditor-fiscal do 

trabalho, os microempreendedores individuais (MEIs) 
têm um portal específico - um ambiente simplificado, 
semelhante ao eSocial do empregador doméstico,  
no qual não é necessário o uso de certificado digital.

Confira as próximas 
fases da segunda 
etapa do eSocial:
Novembro/2018
Torna-se obrigatório o envio  
das folhas de pagamento. 

Janeiro/2019
Substituição da GFIP (Guia de 
Recolhimento do FGTS e Informações  
à Previdência Social). Também deverão 
ser enviados os dados de segurança  
e saúde do trabalhador. 
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Data comemorada em outubro serve de alerta para o reforço 
de políticas de prevenção voltadas à saúde dos pequenos  

É oportuno lembrar no mês em que é 
celebrado o Dia das Crianças – 12 de 
outubro – que elas são amparadas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente quando 
o assunto é saúde odontológica. O artigo 14, 
inciso 20, prevê que “o Sistema Único de Saúde 
promoverá atenção à saúde bucal das crianças 
e das gestantes, de forma transversal, integral 
e intersetorial com as demais linhas de cuidado 
direcionadas à mulher e à criança”. 

O inciso 30 do mesmo artigo, por sua vez,  
prevê que “a atenção odontológica à criança 
com função educativa protetiva será prestada, 
inicialmente, antes do bebê nascer, por meio  
de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, 
no sexto e no décimo segundo anos de vida,  
com orientações sobre saúde bucal”.

Esse modelo de atuação tem sido colocado  
em prática por meio do Programa Saúde  
na Escola (PSE), lançado em 2007 como uma 
política cruzada entre os ministérios da Saúde  
e da Educação, com o objetivo de dar atenção  
aos estudantes da rede pública. Em abril de  
2018, foi assinada uma portaria para repasse  
de R$ 89 milhões ao programa de assistência,  
o que inclui cuidados com a saúde bucal.  

Atualmente, o PSE está em 79 mil escolas  
e atinge, aproximadamente, 18 milhões de alunos 
em todo o Brasil. A participação no programa  
é de livre iniciativa dos municípios, que precisam  
se inscrever para participar. São 32 mil equipes  
de atenção básica e cirurgiões-dentistas também 
integram os times.  

 
Educação e prevenção 

A cirurgiã-dentista Ivy Haralambos Bassoukou, 
especialista e mestre em Odontopediatria,  
presta atendimento em consultório particular  
e em Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade 
de São Paulo. Seu cronograma de trabalho na 
prefeitura inclui visitas às escolas cadastradas na 
unidade de saúde em que trabalha, promovendo 
ações educativas de orientação sobre saúde oral 
(palestras, filmes, rodas de leitura e atividades 
lúdicas), preventivas (evidenciação de placa 
dental, escovação e aplicação de flúor) e curativas 
(remoção atraumática do tecido cariado [ART]  
e selamento com ionômero de vidro em cavidades 
rasas e médias).

“A abordagem odontológica na escola 
deve conter elucidações sobre higiene e dieta 

Dia das Crianças
com saúde bucal em dia

alimentar, além de hábitos não nutritivos, 
como chupar dedo, chupeta, mamadeira e 
prática de onicofagia (vício de roer as unhas)”, 
diz a Dra. Ivy Bassoukou. A profissional faz 
uma constatação alarmante – muitas crianças 
só escovam os dentes na escola. Uma das 
dificuldades do PSE é também conscientizar  
os pais acerca da importância da manutenção  
da saúde da boca e valorização dos dentes  
de leite, geralmente esquecidos porque “vão cair”.  

Como membro da Câmara Técnica 
de Odontopediatria do CROSP, Ivy Bassoukou relata 
que uma das frentes do trabalho da equipe é a 
inserção do Odontopediatra nos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEOs) em São Paulo, 
nível secundário de atendimento ao cidadão prestado 
pelo Ministério da Saúde. “É fundamental a presença 
do Odontopediatra no CEO para oferecer assistência 
integral aos bebês e às crianças com baixa idade  
e comprometimentos mais severos que necessitam  
de tratamentos mais invasivos”, completa Ivy. 

Diadema, na Grande São Paulo, é um dos 
municípios com adesão ao PSE, com 74 escolas 
cadastradas. Semestralmente, os profissionais 
de saúde bucal realizam levantamento 
epidemiológico, escovação supervisionada 
e aplicação tópica de flúor; as crianças com 
necessidade de tratamento são encaminhadas para 
as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e atendidas 
pelas 64 equipes de saúde bucal cadastradas na 
Estratégia Saúde da Família. “Hoje, o município 
apresenta cerca de 85% das crianças menores 
de cinco anos livres de cárie e, desde 2004, um 

CPO-D (índice de surgimento de cárie) de 0,88. 
Isso se deve às diversas políticas de saúde bucal 
implementadas em Diadema”, celebra Bernadete 
Cunha, coordenadora de Saúde Bucal. Além disso, 
os profissionais realizam, nas UBS, grupos de 
promoção de saúde com temas relacionados à dieta 
saudável e aos cuidados de higiene bucal.

 
Pacientes com 
necessidades especiais 

Para proteger a saúde bucal da pessoa com 
deficiência, incluindo as crianças, foi sancionada 
a Lei nº 16.380 em 2016, que prevê tratamento 
humanizado e acolhedor aos que necessitam. 
Apesar do acesso assegurado por lei (e também 
com garantia de atendimento em hospitais),  
nem sempre os pais de crianças com necessidades 
especiais sabem que devem procurar a UBS  
mais próxima para o devido encaminhamento.  

“Quando a UBS direciona o paciente para 
o Centro de Especialidades Odontológicas, ele 
já tem dor de dente ou cárie. Devemos trabalhar 
por mais campanhas de informação que mostrem 
a importância da prevenção”, diz a cirurgiã-
dentista Adriana Zink, da Câmara Técnica de 
Odontologia para Pacientes com Necessidades 
Especiais do CROSP. 

Há cerca de 200 cirurgiões-dentistas inscritos 
no CROSP que são especialistas na assistência  
a pacientes com necessidades especiais, em  
um universo de mais de 100 mil profissionais.  
“O atendimento odontológico deve ser igual  
para todos”, completa Adriana Zink.

IV PRÊMIO CROSP DE 

A 4ª edição do Prêmio CROSP de Jornalismo, realizada 
pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, tem 
o objetivo de reconhecer o trabalho de profissionais da 
imprensa e meios de comunicação, premiando as melhores 

matérias com o tema “Saúde Bucal”.

INSCRIÇÕES DE 01.10.2018 a 18.11.2018
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Cirurgiões-dentistas do Estado de São Paulo 
elegerão o novo corpo dirigente da autarquia 
no próximo mês de fevereiro 

A eleição para o corpo dirigente do 
Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo (CROSP) é referente ao biênio 

2019-2021, e já tem data marcada – a votação  
será realizada em 13 de fevereiro de 2019, da 
00h00 às 21h00, por meio eletrônico. 

Estão aptos a participar da votação todos os 
cirurgiões-dentistas com inscrição principal ativa 
e em dia com a anuidade. O voto é pessoal, secreto 
e obrigatório. O eleitor que deixar de votar deve 
apresentar justificativa no prazo máximo de oito dias, 
contados a partir da data de realização do pleito. 

Todas as informações sobre a eleição,  
como editais, portarias e resoluções,  
serão publicadas imprensa, como previsto  
pela legislação, nos próximos meses. 

A eleição de 2019, assim como ocorreu 
em 2017, será realizada eletronicamente, 
garantindo a mesma segurança e sigilo  
dos votos. O sistema de votação é prático  
e rápido: o eleitor escolhe a chapa desejada  
e confirma. A chapa é formada por cinco 
titulares – Presidente, Secretário, Tesoureiro, 
Presidente da Comissão de Ética e o  
da Tomada de Contas – e cinco suplentes.  

Todos os detalhes serão informados  
na próxima edição do CROSP em Notícia  
e nos canais de comunicação do Conselho.

Entenda o papel da direção 
O corpo diretivo do Conselho é responsável  

por cumprir o papel de zelar pela ética  
e fiscalizar o exercício legal da profissão,  
missão da autarquia. O CROSP, por meio  
de sua estrutura de atendimento, deve  
estar sempre disponível para o diálogo com  
a classe, esclarecendo dúvidas e defendendo  
os principais interesses da Odontologia. 

seu voto pode 
fazer a diferença

Eleição CROSP 2019:

Voto eletrônico

Para dialogar com os profissionais da 
Odontologia e com a sociedade em geral, 
é importante que o CROSP estabeleça 
relacionamento com o poder público  
e outras entidades odontológicas que estejam 
relacionadas à saúde. A finalidade é buscar  
um denominador comum, que beneficie  
os profissionais e o restante da população. 
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Fim da obrigatoriedade da

STF decidiu, em junho deste ano, que a 
mudança trazida pela reforma trabalhista 
é constitucional; o INSS informou ao 
CROSP que a concessão de aposentadoria 
especial não é afetada pela decisão

contribuição sindical

A reforma trabalhista aprovada pelo 
Congresso Nacional em 13 de julho de 
2017 trouxe mudanças na obrigatoriedade 

da contribuição sindical – de acordo com o 
novo documento, o pagamento do tributo pelo 
trabalhador é facultativo. A nova regra provocou  
um conjunto de 19 ações para derrubar a mudança  
e uma para mantê-la. Associações contra o fim  
do recolhimento argumentaram que, com o corte,  
as entidades ficariam sem recursos para assistir  
os não-associados. Em junho de 2018, o plenário  
do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou e 
validou, por 6 votos a 3, o fim da obrigatoriedade  
da contribuição sindical. 

Antes da reforma trabalhista, o valor da 
contribuição correspondia, em geral, a um dia  
de trabalho do empregado. Nos casos de 
profissionais liberais ou autônomos, no entanto,  
o cálculo era feito a partir de um percentual de 30% 
do maior valor de referência, fixado pelo Poder 
Executivo em R$ 19,00. Com o intuito de solucionar 
questionamentos acerca do valor do tributo para 
esses profissionais, em 2014 o Tribunal Regional  
do Trabalho da 15ª Região fixou o valor em R$ 5,70. 

Aposentadoria especial 
permanece

Outro ponto importante a ser esclarecido na  
onda de discussões sobre direitos do trabalhador é  
a aposentadoria especial. Esse benefício é concedido 
ao segurado previdenciário que tenha trabalhado 
em condições prejudiciais à saúde ou à integridade 
física. Para ter direito à aposentadoria especial,  
o trabalhador deverá comprovar, além do tempo 
de trabalho, efetiva exposição aos agentes físicos, 
químicos e biológicos pelo período exigido  
para a concessão do benefício - 15, 20 ou 25 anos. 

A exigência está descrita no 
parágrafo 1º do artigo 201  
da Constituição Federal.

A fim de atender a uma  
série de questionamentos 
por parte dos inscritos do 
CROSP sobre os temas da 
reforma, tributos e previdência, 
o Conselho recorreu ao INSS 
para esclarecer se a obtenção da 
aposentadoria especial implica na 
continuidade da contribuição sindical 
por parte do cirurgião-dentista deveria 
seguir contribuindo compulsoriamente para  
o sindicato. “O INSS informou que a concessão 
do benefício se dá pelo preenchimento  
de requisitos da legislação e atos normativos 
internos, de maneira independente do 
comprovante de quitação de contribuição 
sindical. Assim, entendemos que a quitação  
do tributo não é obrigatória para a concessão  
da aposentadoria especial”, diz Marta Satto, 
advogada do Departamento Jurídico do CROSP.
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Em vigor a partir de 
25 de setembro de 2018, 
as normas atualizadas 
são destinadas a todos 

os serviços cujas atividades 
estejam relacionadas 

principalmente à 
atenção à saúde humana 

ou animal

Normas determinam que todos 
os serviços geradores de resíduos 
devem ser responsáveis pela 
elaboração, implementação 
e monitoramento do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde (PGRSS)
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A nova legislação da Anvisa para 
os Resíduos de Serviços de Saúde 
(RSS) regulamenta as atividades que 

envolvem todas as etapas do gerenciamento 
desse tipo de resíduo. Publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) nº 61, de 29 de março 
de 2018, a RDC 222/2018 regula o manejo, 
o armazenamento, a coleta, o transporte e o 
destino de todos os dejetos relacionados aos 
serviços de saúde. Esses resíduos são divididos 
em grupos de risco específicos, descritos  
nos anexos I e II da normatização, junto  
com seus símbolos de identificação.  

Em vigor a partir de 25 de setembro de 2018,  
a norma atualizada é destinadas a todos  
os serviços cujas atividades estejam relacionadas 
principalmente à atenção à saúde humana ou 
animal. Logo, as medidas não se aplicam a fontes 
radioativas seladas – aquelas em que o operador 
não tem acesso direto ao material radioativo, 
como na radioterapia, por exemplo –, que  
devem seguir as determinações da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).  
As medidas também não se aplicam às  
indústrias de produtos sob vigilância sanitária, 
que devem observar as condições específicas  

Anvisa atualiza 
legislação sobre

Resíduos  
de Serviços 
de Saúde

do seu licenciamento ambiental.  
A nova definição de geradores de RSS da 

RDC 222/2018 mantém o que já estava vigente 
na RDC 306/2004 e adiciona novos serviços 
à regulamentação, como os de estética e 
embelezamento. Assim, engloba os serviços  
de assistência domiciliar; laboratórios analíticos 
de produtos para saúde; necrotérios, funerárias  

e serviços onde se realizam atividades  
de embalsamamento (tanatopraxia  
e somatoconservação); serviços de medicina  
legal; drogarias e farmácias, incluindo as  
de manipulação; estabelecimentos de ensino  
e pesquisa na área de saúde; centros de controle 
de zoonoses; distribuidores de produtos 
farmacêuticos, importadores, distribuidores de 
materiais e controles para diagnóstico in vitro; 
unidades móveis de atendimento à saúde; serviços 
de acupuntura; serviços de piercing e tatuagem, 
salões de beleza e estética, dentre outros. 

Segundo a professora doutora Noil Cussiol,  
as questões mais importantes na resolução  
são a inserção de aspectos da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, tais como a diferença 
entre resíduos e rejeitos, a logística reversa  
e a possibilidade de reciclagem de resíduos  
não contaminados gerados na área da saúde. 

Também são desafios, segundo Cussiol,  
a exigência de capacitação periódica de todos 
os envolvidos no gerenciamento dos RSS, 
bem como o esclarecimento das diferentes 
formas possíveis de destinação dos resíduos 
que não apresentam risco biológico, químico 
ou radiológico. “A ordem de tratamento dos 

RSS que apresentem múltiplos riscos também 
vai facilitar o gerador, proporcionando maior 
segurança”, afirma Cussiol.  

Todo serviço gerador de resíduos - público, 
privado, filantrópico, civil, militar, de ensino 
ou pesquisa -, é responsável pela elaboração, 
implantação, implementação e monitoramento 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS). O documento deve 
observar as regulamentações federais, estaduais, 
municipais ou do Distrito Federal, assim como 
eventuais normativas que possam existir de 
outros órgãos de saúde pública, do Ministério 
do Trabalho e Ministério do Meio Ambiente 
e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
Além disso, é necessário detalhar todas as 
atividades referentes ao gerenciamento dos RSS, 
considerando suas características e seus riscos, 
além de apresentar um responsável técnico pela 
execução do mesmo.  

Cada serviço gerador de RSS deve fazer  
uma estimativa de sua geração de acordo com 
a classificação (A, B, C, D e E). Essa projeção 
pode ser diária, semanal ou seguir outro 
critério encontrado pelo serviço, desde que seja 
representativa. Se forem sub ou superestimados, 
esses dados podem ser corrigidos e adequados 
ao longo do funcionamento do serviço. 

“A Resolução deixou mais claro que, nas 
edificações não hospitalares onde houver 
serviços individualizados, os respectivos RSS 
dos Grupos A e E podem ter o armazenamento 
externo de forma compartilhada”, afirma 
Noil Cussiol. A especialista considera 
positiva a possibilidade de os RSS tratados 
e os que não necessitam de tratamento 
poderem ser encaminhados para a disposição 
final ambientalmente adequada, ou seja, 
encaminhados para aterro sanitário.  

A RDC 222/2018, manteve a exigência de que 
todos os resíduos do Grupo A encaminhados 
para tratamento sejam acondicionados em 
saco vermelho, e que os resíduos já tratados 
ou que não precisam de tratamento sejam 
acondicionados em saco branco leitoso.  
Ambos os sacos devem ser identificados  
com o símbolo de risco biológico.

Os itens do subgrupo A4 não precisam 
de tratamento prévio, porém devem ser 
acondicionados em saco branco leitoso 
identificado e coletados separadamente dos 
resíduos comuns. São eles: kits de linhas 
arteriais, endovenosas e dialisadores, quando 
descartados; filtros de ar e gases aspirados 
de área contaminada; membrana filtrante de 
equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, 
entre outros similares.  

A partir de 25 setembro, toda empresa que 
participa de qualquer etapa de gerenciamento  
de Resíduos de Serviços de Saúde deve  
estar atualizada acerca dessas modificações,  
a fim de evitar infrações administrativas.

Grupo A 
São aqueles com a possível presença 

de agentes biológicos que, por suas 
características, podem apresentar risco de 
infecção. Todos os resíduos do Grupo A que 
forem encaminhados para tratamento devem 
ser acondicionados em saco vermelho e  
os resíduos que já foram tratados ou aqueles  
que não precisam de tratamento devem  
ser acondicionados em saco branco leitoso. 
O saco vermelho pode ser substituído 
pelo saco branco leitoso sempre que as 
regulamentações estaduais, municipais  
ou do Distrito Federal exigirem o tratamento 
indiscriminado de todos os RSS do Grupo A 
exceto para acondicionamento dos RSS  
do subgrupo A5. Ambos os sacos devem 
portar símbolo de risco biológico impresso.

 
Grupo B  

Reúne resíduos contendo produtos 
químicos que podem apresentar risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo 
de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade.  
Eles devem ser acondicionados em 
recipientes constituídos de material 
compatível quimicamente, resistentes,  
rígidos e estanques, com tampa que  

garanta a contenção dos resíduos, e identificados 
quanto à sua periculosidade.

 
Grupo C  

Diz respeito aos rejeitos radioativos,  
que devem ser acondicionados conforme 
procedimentos definidos pelo supervisor  
de proteção radiológica. 

 
Grupo D  

Engloba os descartes que não apresentam 
risco biológico, químico ou radiológico à saúde 
ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados 
aos resíduos domiciliares. Eles devem ser 
acondicionados de acordo com as orientações 
dos órgãos locais responsáveis pelo serviço  
de limpeza urbana.

 
Grupo E  

Contém os resíduos perfurocortantes ou 
escarificantes, tais como: ampolas de vidro, 
brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos 
cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, 
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, 
lâminas e lamínulas, espátulas e todos os 
utensílios de vidro quebrados nos laboratórios. 
Esses devem ser descartados em recipientes 
identificados, rígidos, providos com tampa, 
resistentes à punctura, à ruptura e ao vazamento.

Entenda quais são os 
grupos de resíduos
É importante saber como classificar os RSS, para que o acondicionamento, 
o armazenamento e a disposição final sejam feitos de maneira correta.  



23CROSP RESPONDEwww.facebook.com/crospoficial

Ainda ficou com 
alguma dúvida?
Acesse www.crosp.org.br/faleconosco.html
e envie a sua pergunta. Ela será respondida 
nas próximas edições.

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

RESPONDE
CROSP
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Como posso acompanhar 
uma denúncia protocolada 
na Comissão de Ética?

Em razão do sigilo e da política de proteção 
de dados das denúncias e dos processos éticos 
que tramitam na Comissão de Ética do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo – CROSP, 
o acompanhamento do andamento processual  
é restrito às partes, presencialmente ou, em  
caso de urgência ou risco de perda de direito,  
por e-mail previamente cadastrado no CROSP, 
com a especificação do número do protocolo  
da denúncia ou do processo ético. 

Como faço o agendamento  
para atendimento presencial?

O agendamento para atendimento na sede ou nas 
seccionais pode ser feito por meio do site na seção  
do CROSP Atende (www.crosp.org.br/crospatende).

Como cancelar a 
inscrição do CRO?

Para cancelar sua inscrição, é necessário 
comparecer à sede do CROSP com a carteira 
profissional para formalizar o seu pedido.  
Caso não consiga ir pessoalmente ao Conselho,  
é possível enviar a solicitação de cancelamento 
feita de próprio punho e datada, devidamente 
assinada com firma reconhecida, junto com a 
cédula, para o endereço: Avenida Paulista, 688 – 
térreo – Bela Vista – São Paulo/SP CEP 01310-909, 
aos cuidados do setor de “Cancelamento”.

O cirurgião-dentista pode 
inserir no site pessoal/
profissional o logo do 
CROSP como associado? 

Não pode, pois o CROSP não é uma 
associação, mas uma autarquia federal, 
portanto, o logotipo do Conselho 
representa uma instituição pública.



ZELANDO 
PELA ÉTICA E 

FISCALIZANDO 
O EXERCÍCIO DA 
ODONTOLOGIA.


