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Diretoria
(Gestão 2013-2015)
Presidente: Claudio Yukio Miyake
Secretário: Marco Antonio Manfredini
Tesoureiro: Marcos Jenay Capez
Presidente da Comissão de Ética: 
Wilson Chediek
Presidente da Comissão de Tomada  
de Contas: Nilden Carlos Alves Cardoso

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

copa do mundo
Muito além da 

o ano de 2014 reserva grandes expectativas para a classe odontológica. Na agenda do país, as atenções 
já se voltam para a Copa do Mundo, que o Brasil sediará pela segunda vez, em junho e julho, e para as 
eleições gerais de outubro. Uma pauta ampla, que concentrará a atenção da sociedade, de modo geral, 

e, principalmente, da imprensa. 

Para a nossa categoria profissional, a agenda de 2014 inclui expectativas e desafios específicos tão importantes 
quanto esses. Entre eles estão ampliar a capacidade de fiscalização do CROSP, que em 2013 colecionou impor-
tantes vitórias contra o exercício ilegal da Odontologia por pessoas não habilitadas. Boa parte do êxito dessa ação 
se deveu à visibilidade que as denúncias nesse sentido alcançaram na mídia. Por meio do noticiário, o Conselho 
teve oportunidades de explicar à população que a sua saúde bucal é de responsabilidade exclusiva de profissionais 
com formação específica, cujo exercício profissional é regularizado e acompanhado pela entidade. A relação com 
os meios de comunicação tem servido, ainda, para esclarecer à mídia que o tratamento dos temas de saúde bucal 
pela imprensa não pode se confundir com modismos de quaisquer espécie – como elásticos coloridos afixados 
na arcada dentária das pessoas por leigos, o que constitui charlatanismo e não empreendedorismo de jovens que 
supostamente buscam “se virar” para ganhar a vida de “forma criativa”.

As situações vivenciadas em 2013 reafirmaram a convicção de que o Conselho Regional de Odontologia deve 
seguir qualificando a sua comunicação com a classe e com a sociedade, o que inclui o aperfeiçoamento das fer-
ramentas existentes (jornal, newsletter) e a criação de outras – como o novo site que está entrando no ar e perfis 
da entidade nas redes sociais Twitter e Facebook, além do lançamento de uma revista semestral no mês de abril.

A visibilidade que essas questões trouxeram para o exercício profissional da Odontologia contribui enorme-
mente para acender o debate ético na categoria. Este objetivo da entidade, manifestado na entrevista desta edição 
e presente também em uma das questões abordadas na pesquisa que o jornal apresenta, aparece de forma trans-
versal em todas as ações do CROSP.

Além disso, o Conselho promoverá um ciclo de palestras em todas as 
suas 14 regiões administrativas em 2014: serão 14 temas no total, enfocan-
do assuntos como administração dos negócios, gestão pessoal, aperfeiço-
amento profissional, ética e fiscalização. Os 14 temas serão abordados de 
forma alternada, um diferente por região em cada encontro local, de ma-
neira que ao final do ciclo todas as 14 regiões administrativas terão cumpri-
do o calendário de palestras. 

Como objetivo central de 2014, o CROSP trabalhará para estreitar os 
vínculos e a interação cotidiana com os profissionais de Odontologia. 
Queremos um CROSP para todos, em que cada cirurgião-dentista se 
perceba apoiado e sinta-se em casa. 

Claudio Miyake, Presidente

Expediente
Conselheiros
Maria Lucia Zarvos Varellis
Mary Caroline Skelton Macedo
Rada El Achkar da Silva
Rogério Adib Kairalla
Ueide Fernando Fontana

Jornalista responsável: Silvia Ourique  
de Carvalho Marangoni (MTB 30.565/SP)
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de Odontologia do  
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São Paulo/SP - CEP: 01310-909
Tel.: (11) 3549-5500
www.crosp.org.br

Sub-sede
Avenida Pacaembu, 732 - Pacaembu
São Paulo/SP - CEP: 01234-000 
Tel.: (11) 3826-7351



Claudio Miyake, 
Presidente 

Marco Antonio 
Manfredini, 
Diretor-Secretário 

Como avalia os primeiros 
meses de gestão da atual 
diretoria do Conselho?
Como em qualquer início, estes 
primeiros meses foram pautados 
em analisar as ações e rotinas em 
funcionamento, com a finalidade de 
manter, corrigir, substituir e propor 
novas ideias, buscando atender aos 
anseios da classe odontológica da 
forma mais abrangente possível. 
O principal ato deste início foi 
encomendarmos uma pesquisa 
aprofundada junto aos colegas, 
sendo que seus resultados nortearam 
o planejamento a ser aplicado até 
2015. Utilizamos os meses iniciais 
para aprofundar o conhecimento 
da máquina administrativa. Após a 
pesquisa, trabalhamos na elaboração 
da implantação de nosso “plano 
de governo”. A classe quer mais 
fiscalização, para garantir o bom 
trabalho dos colegas da Odontologia  
e a ética profissional.

Quais foram os principais 
problemas enfrentados?
O CROSP pode ser comparado a uma 
empresa de grande porte, com muitos 
funcionários e mais de quarenta 
“filiais” (as Delegacias Seccionais), 
presentes em todas as regiões do 
estado de São Paulo. Dessa forma, um 
grande desafio foi elaborar um plano 
de ação pautado na ética e fiscalização 
como principais objetivos, abrangente 
e, ao mesmo tempo, obedecendo 
às características de cada parte do 
estado. Dele resultou o processo de 
regionalização administrativa do 
CROSP. Dividimos o estado em 14 
regiões.  Assim poderemos respeitar 
a diversidade de situações que se 
apresentam nas mais diversos locais 
do território paulista.

entrevista4

Diretores e Conselheiros do Conselho Regional de Odontologia respondem 
a dúvidas que muitos cirurgiões-dentistas têm feito no dia a dia sobre as 
realizações da entidade em 2013 e seu plano de ação para 2014

Você pergunta.
O CROSP responde
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Wilson Chediek, 
Comissão de Ética

Nilden Carlos Alves 
Cardoso, Comissão 
de Tomada de 
Contas

Marcos Jenay Capez, Diretor-Tesoureiro

A ética e fiscalização do
exercício profissional são 
atribuições do CROSP. Como 
ele atua? 
O conceito de ética é debatido
constantemente pelo CROSP.
Recentemente, realizamos um
questionário pedindo a opinião 
e sugestões dos inscritos para a 
adequação do Código de Ética, com
participação importante de muitos
colegas. A fiscalização é o principal
foco de atenção do Conselho. Criamos
a fiscalização on-line, através de 
um sistema inteligente de controle 
e utilizando tablets, o que agilizará 
muito esse trabalho. Além disso, no
final de 2013 implantamos o serviço
denominado de “Força-tarefa”, em que
equipes de plantão ficam à disposição
para atender prontamente denúncias,
em princípio, na capital paulista e na
Região Metropolitana de São Paulo.
Para auxiliar nas ações de fiscalização,
também foi implantada a possibilidade
de aplicação de Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC), dando celeridade
aos casos de denúncias de propaganda
ou panfletagem irregulares. O TAC é 
uma forma de adequação aos preceitos 
éticos da profissão.

A maioria dos cirurgiões-
dentistas atua em consultório 
próprio. Como o CROSP 
pode contribuir para a 
prosperidade desses 
profissionais?
O mercado de trabalho, por ser muito 
competitivo, exige que os profissionais 
busquem o aperfeiçoamento contínuo 
– muitas vezes nas questões que 
envolvem a gestão do consultório. 
Para preencher esta lacuna, o CROSP 
firmou uma parceria com o Sebrae-
SP, oferecendo aos inscritos boas 
oportunidades de prosperidade 
profissional por meio da assimilação 
de ensinamentos já consagrados. 
Uma série de palestras de orientação 
profissional será ministrada em 
todo o estado de São Paulo, com 
temas que auxiliarão os profissionais 
da Odontologia a gerenciar 
adequadamente seus consultórios. 
Além disso, o CROSP está à disposição 
para outras orientações através 
dos diversos setores disponíveis na 
estrutura funcional da autarquia. 

O que a diretoria tem feito para melhorar o atendimento 
do CROSP aos dentistas?
A qualidade e eficiência dos serviços prestados pelo CROSP estão entre as prioridades desta 
gestão. Estamos investindo para a tecnologia ser uma grande aliada de nosso trabalho. Após 
um estudo detalhado de infraestrutura, renovaremos todo o parque tecnológico do Conselho 
– equipamentos e sistemas –, o que permitirá que a maioria dos serviços, informações e 
outras necessidades dos inscritos possam ser solucionados via internet e de forma rápida. 
Além disso, estamos investindo na capacitação dos colaboradores, objetivando uma melhor 
interação com todos os inscritos do CROSP.

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial
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Rada El Achkar da 
Silva, Conselheira

Maria Lucia Zarvos Varellis, Conselheira

Como está o mercado  
para os jovens que  
em início da carreira?
Os desafios são grandes, uma vez 
que o mercado de trabalho está 
muito competitivo, como em outras 
profissões, e impõe situações que 
muitas vezes levam o recém-formado 
a verdadeiras armadilhas trabalhistas, 
amparados em jargões como  “preciso 
buscar experiência” ou “quero começar 
a ganhar dinheiro”. Entretanto, novas 
frentes estão surgindo, principalmente 
no setor público e no setor privado, 
com possibilidades que facilitam o 
início da carreira. Para isso, o contínuo 
aperfeiçoamento profissional torna-
se quase que obrigatório para quem 
está iniciando a carreira. Com isso, 
poderão se posicionar rapidamente 
no mercado de trabalho. É importante 
ter muita calma e buscar orientação, 
aproveitando as oportunidades  
de forma segura.

Ueide Fernando Fontana, Conselheiro

Onde estão as melhores oportunidades de trabalho?
A saúde bucal no Brasil tem sido pauta de diversas discussões e conquistas  
nos últimos anos, paralelamente a um grande crescimento no número  
de profissionais lançados no mercado de trabalho nas últimas duas décadas. 
O avanço no serviço público tem se destacado através de novas programas,  
que cresceram devido ao reconhecimento da importância da saúde bucal  
para a população. Este é um grande nicho. Além disso, baseado nos conceitos  
do empreendedorismo com ética, muitas novas modalidades de atendimento  
estão em crescimento. Mas ainda prevalece o aproveitamento na oportunidade  
de iniciar o próprio negócio, montando consultório ou clínica.

Como o CROSP equilibra as ações em favor dos 
cirurgiões dentistas da capital e do interior paulista?
Esta é uma das prioridades desta gestão. O estado de São Paulo é muito extenso. Para 
facilitar a integração com o interior, estamos implantando a regionalização administrativa. 
Vamos contar com a participação de colegas de todo o estado, de forma organizada, para 
realizar uma boa fiscalização e viabilizar a implantação de todos os projetos idealizados 
pelo Conselho. Respeitaremos as diferenças e apoiaremos tudo o que se relacionar  
com a melhoria da condição profissional dos cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares  
de saúde bucal, técnicos e auxiliares de prótese dentária, tendo como objetivo a melhoria  
da saúde bucal da população.



Claudio Miyake, Presidente

Mary Caroline Skelton 
Macedo, Conselheira

Rogéro Kairalla, 
Conselheiro

Marco Antonio 
Manfredini, 
Diretor-Secretário 

De que forma o CROSP pode 
influenciar políticas públicas 
voltadas para melhorar a 
saúde bucal da população?
O Conselho está trabalhando na 
conscientização de gestores de todas 
as esferas governamentais para 
ampliar o atendimento em saúde 
bucal. Recentemente, realizou um 
estudo para analisar a qualidade 
da água de abastecimento dos 
municípios, o que pode garantir uma 
excelente ferramenta de prevenção 
contra a cárie de nossa população. 
Além disso, tem procurado solicitar 
que os prefeitos e secretários 
municipais de saúde ampliem o 
atendimento em Odontologia, 
contratando mais profissionais e 
instalando mais equipamentos para a 
atenção da saúde bucal da população. 
Além disso, o CROSP incentiva 
programas de prevenção contra a 
cárie e o câncer bucal, apoiando 
ações que visam o diagnóstico e 
tratamento das doenças, estimulando 
a prevalência da perfeita saúde bucal. 
Muitas outras ações estão previstas 
para estimular a ampliação da atenção 
à saúde bucal no serviço público.

De que maneira eventos como o 32º Congresso Internacional de 
Odontologia contribuem para o fortalecimento da categoria?
O CIOSP é um dos maiores congressos mundiais de Odontologia, motivo de orgulho 
para todos nós. Colegas de todo o país e do mundo inteiro participam do evento, 
grandes empresas e instituições prestigiam com suas participações, e palestrantes 
de ponta transmitem seus conhecimentos. Com certeza, os gestores, empresários, 
autoridades e demais componentes da sociedade civil conseguem perceber e 
reconhecem a grandeza do evento, assim como a importância da classe odontológica. 
Tudo isso, certamente, promove o merecido reconhecimento para a Odontologia.

Por que as parcerias são importantes 
na estratégia do CROSP?
Nossas principais tarefas são trabalhar pela ética e fiscalização, assim como 
pela valorização profissional. No dia a dia, deparamos com outros desafios 
e necessidades de profissionais que procuram apoio em sua entidade. Para 
auxiliar nestas questões, o CROSP tem buscado parcerias com instituições e 
entidades que ofereçam a melhor estrutura possível nessas diversas questões. 
Firmamos parceria, por exemplo, com o Sebrae-SP – para auxiliar nas questões 
de empreendedorismo e gestão dos consultórios e clínicas odontológicas, assim 
como dos laboratórios de prótese. Outros exemplos são as parcerias com a 
ABENO – Associação Brasileira de Ensino Odontológico, que está trabalhando 
na discussão da melhoria continua na formação profissional; com a USP, na 
implantação da teleodontologia; e com o CECOL-USP, na avaliação da qualidade 
da fluoretação das águas de abastecimento. Com isso o CROSP terá respostas que 
toda a classe odontológica busca em seu conselho profissional.

Como avalia o papel 
da comunicação no 
fortalecimento dos vínculos 
entre a categoria e o CROSP?
A velocidade e divulgação da 
informação é um item fundamental 
para a atual gestão. Para isso, temos 
investido em inúmeras ferramentas 
importantes para garantir que as 
informações cheguem a todos os 
inscritos. Entre as estratégias tivemos 
a implantação do periódico eletrônico 
(newsletter), o lançamento do novo 
portal do CROSP, o novo projeto 
editorial e gráfico do jornal, assim 
como a participação em redes sociais  
como o Facebook e o Twiter. Em 
breve, lançaremos um aplicativo para 
tablets e computadores.

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



Nova marca
Em novembro, o CROSP lançou a sua nova logomarca. Com uma proposta visual moderna, 
ela faz uma leitura artística do mapa do estado de São Paulo, redesenhado com dois 
diferentes tons de vermelho e tendo no centro a figura símbolo da Odontologia – o bastão 
de Esculápio, figura da Mitologia greco-romana que dominava as propriedades das plantas 
medicinais e, por isso, era considerado o Deus da cura, envolvido pela serpente. A nova 
logomarca foi construída sob os pilares do olhar aguçado, da vigília permanente  
e da visão crítica de todos os aspectos que dizem respeito ao exercício da Odontologia e à 
defesa dos cirurgiões-dentistas, com ética e fiscalização.

ComuniCação8

o novo projeto editorial do jornal 
CROSP em Notícia, apresentado 
nes   ta edição especial lançada ofi-

cialmente no 32º Congresso Internacional 
de Odontologia de São Paulo, realizado pela 
APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas) com apoio do Conselho Regional 
de Odontologia, é uma das ferramentas de 
comunicação que passaram por um completo 
redesenho. Mudou o visual, mas não a propos-
ta de conteúdo. O jornal, de circulação trimes-
tral, continuará sendo enviado pelos Correios 
aos mais de 100 mil inscritos na entidade, com 
informações de interesse da categoria sobre o 
trabalho de fiscalização e defesa de padrões 
éticos da atividade profissional. 

A mudança do projeto gráfico atende a inú-
meras sugestões recebidas para modernizar a 
publicação, equilibrando melhor os elementos 
informativos – notícias, artigos, fotos, ilus-
trações, gráficos e tabelas –, aprofundando a 
análise dos temas apresentados e otimizando 
a integração do jornal com os demais meios de 
comunicação do CROSP. 

O teste para o novo modelo foi a apresenta-
ção da pesquisa estudo diagnóstico da catego-
ria, em versão resumida, nas páginas 12 a 17. 
O desafio principal enfrentado foi transformar 
tabelas e relatórios em informação de rápida 
compreensão, o que exigiu utilizar diferentes 
elementos ilustrativos para tornar a leitura 
agradável e objetiva.

Conselho investe na formação de redes de diálogo com a categoria por 
meio de novos projetos de jornal, revista, site, newsletter, página no 
Facebook e twitter próprios, além de lançar nova marca e criar Ouvidoria

Novas mídias e uma só voz
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Ouvidoria
Em setembro, o CROSP criou sua Ouvidoria, canal de relacionamento que tem como  
objetivo melhorar a qualidade do atendimento e serviços prestados à categoria. Ela atua  
para mediar as relações institucionais da entidade, acolhendo manifestações que  
eventualmente não tenham sido solucionadas por outros canais de atendimento e de apoio.
Segundo o Ouvidor Geral do Conselho, Eduardo Inada, essa nova instância de relacionamento 
com a categoria avalia as demandas apresentadas e retorna aos interessados com a maior 
brevidade possível apresentando propostas de encaminhamento ao problema apontado.  
“É uma prestação de serviço de qualidade e, principalmente, uma prova de respeito com  
os cirurgiões-dentistas e demais inscritos”.
A Ouvidoria recebe sugestões e também críticas dos profissionais de Odontologia,  
e também de outras pessoas que procuram o Conselho, garantindo o sigilo do reclamante.
Este canal de comunicação e relacionamento atua com imparcialidade, de forma  
a mediar e orientar as relações institucionais, agregando valor na gestão da entidade  
à medida em que previne a repetição de problemas que geram reclamações. 
Os contatos com a Ouvidoria devem ser exclusivamente por e-mail, através de formulário 
eletrônico disponível na página www.crosp.org.br/profissionais/servicos/ouvidoria.

Site renovado Newsletter
O site www.crosp.org.br, que estreia em 
nova versão, atualizará regularmente 
o seu canal de Notícias. Além das 
informações sobre o dia a dia do 
trabalho da entidade em defesa da 
profissão, a página na internet  informa 
os endereços do Conselho no estado 
de São Paulo, serviços oferecidos à 
categoria, eventos, parcerias e como 
fazer contato direto com a Ouvidoria, 
criada para agilizar a solução  
de problemas apresentados pelos 
cirurgiões-dentistas.

Twitter
Quem quer informação rápida está no Twitter.  
Com textos de no máximo 140 caracteres,  
como este, sem rodeios. Siga a conta do CROSP: 
www.twitter.com/crospoficial.

Facebook
Em janeiro, o Conselho lançou sua fan page na rede social 
Facebook, criando um canal de diálogo direto com a categoria. 
Em poucos dias, centenas de pessoas já haviam curtido a nova 
página e postado comentários de aprovação à iniciativa.
A proposta é divulgar informações que requerem comunicação 
instantânea e conteúdos do portal do CROSP, além de facilitar o 
contato da categoria com a entidade para conhecer a sua opinião 
a respeito de temas do exercício profissional e expectativas.
O endereço da fan page é www.facebook.com/CrospOficial.

Revista
O CROSP lançará proximamente 
a sua revista institucional. Com 
periodicidade semestral, em 2014 ela 
terá edições em abril e em outubro,  
e será enviada a todos os inscritos no 
Conselho Regional de Odontologia. A 
revista terá como foco informar sobre o 
exercício da profissão, regulamentação, 
legislação específica e fiscalização do 
exercício profissional, com o objetivo de  
aumentar a visibilidade da atuação dos 
profissionais de Odontologia através de 
reportagens, colunas de opinião,  
cursos de atualização profissional  
e de seções que abordarão temas como 
qualidade de vida, saúde, gestão, 
empreendedorismo e políticas públicas, 
entrevistas sobre temas de atualidades 
relacionados ao exercício da profissão  
e histórias de vida de profissionais  
que são referências para a categoria.

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

O boletim CROSP On-line apresenta os 
destaques das notícias que estão no site 
do Conselho Regional de Odontologia. 
Enviada por e-mail aos inscritos na 
entidade que estão com seu cadastro 
atualizado, 
a newsletter 
facilita o acesso 
ao conteúdo 
completo da 
informação por 
meio de links 
ativos no texto.
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Conselho Regional de Odontologia tem sido destaque em 
jornais da grande imprensa, internet, rádio e televisão, 
abordando temas como saúde bucal da população, segurança 
dos dentistas e fiscalização do exercício profissional

recado
CROSP dá o
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Segurança dos dentistas
A TV Globo e a TV Bandeirantes destacaram as medidas tomadas pelo CROSP para 
melhorar a segurança dos dentistas depois da onda de assaltos a consultórios e crimes 
contra profissionais, iniciada em maio de 2013. O assunto também foi destaque nos sites 
G1, na Rádio Bandeirantes e também no canal a cabo Band News – cuja programação é 
retransmitida pelo portal UOL, do Grupo Folha.
Entre os jornais, O Estado de S. Paulo destacou na edição de 30/5 o pedido do CROSP 
à Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo de criação de uma delegacia 
especializada em crimes contra profissionais liberais, especialmente os que atuam na área 
da Saúde. A reportagem abordou, ainda, a criação de um aplicativo para smartphones que 
funciona como botão de pânico: uma vez acionado, ele envia mensagens a todos os contatos 
do dentista avisando que ele está em situação de risco.

Em artigo escrito para a página Tendências & Debates  
do jornal Folha de S. Paulo, o CROSP defendeu que as 
políticas públicas de saúde do país devem contemplar  
o acesso da população ao atendimento odontológico

a visibilidade nos grandes meios de 
comunicação é um dos parâmetros 
de relevância dos tema de interesse 

público e também termômetro da ação social 
de uma organização. Em ambos esses quesi-
tos, a Odontologia foi pauta regular da im-
prensa diária e dos meios eletrônicos em 2013 
em reportagens, programas de TV com foco 
na promoção da saúde e em debates de inte-
resse da sociedade.

O Conselho Regional de Odontologia foi fon-
te de infomação para reportagens ou convidado 
para externar o ponto de vista da categoria em 
três grandes blocos temáticos: orientação e po-
líticas públicas de saúde bucal, fiscalização do 
exercício profissional e segurança dos profissio-
nais de odontologia, que no ano passado foram 
alvo de assaltos violentos em seus consultórios 
em diferentes cidades do estado de São Paulo. 

Saúde bucal
O CROSP participou de programas da TV 
Globo, na capital e no interior, e também do 
noticiário nacional, cujo conteúdo foi veicu-
lado também no portal do grupo e em outros 
sites. Entre os assuntos que foram destaque es-
tão a reportagem “Conselho de Odontologia 
de SP alerta para falta de flúor na água”, exibi-
da no telejornal Bom Dia Brasil de 10/9, com 
mais de 4 minutos. A matéria abordou a análi-
se sobre a água que o CROSP realizou em 105 
municípios paulistas, no primeiro semestre, 
que revelou que 50 não aplicam flúor adequa-
damente na água consumida, prejudicando a 
saúde bucal da população.

Menos de um mês depois, no dia 2/10, o pro-
grama Bem Estar abordou a importância de a 
população se consultar com o dentista regular-
mente a fim de superar o medo do tratamento 
e também para estar em dia com a saúde bucal.

Exercío ilegal da profissão
No dia 9/8, a TV Bandeirantes mostrou a repor-
tagem “Dentistas falam dos perigos dos acessó-
rios do aparelho”, de quase 3 minutos, chamando 
a atenção da venda de produtos não aprovados 
pelos órgãos reguladores por pessoas que exer-
cem ilegalmente atividade reservada a dentistas.  

Políticas públicas
Na página Tendências & Debates da Folha de 
S.Paulo de 14/8, os cirurgiões-dentistas Clau-
dio Miyake e Marco Manfredini – presidente e 
secretário do CROSP – opinaram que “a valo-
rização da odontologia e das demais áreas da 
saúde é imprescindível para que haja melhora 
efetiva na assistência aos cidadãos”. No texto 
“Mais Médicos não bastam”, escrito conjunta-
mente, eles afirmaram que o bem-estar de um 
indivíduo é resultado do cuidado de todo o seu 
organismo, incluindo a saúde bucal. “Quando 

www.facebook.com/crospoficial
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pensamos em políticas públicas, pouco se fala 
da falta de acesso ao atendimento odontológi-
co, problema facilmente explicado pelas condi-
ções trabalhistas insatisfatórias oferecidas pelas 
três esferas de governo aos cirurgiões-dentistas. 
Muitas vezes, diante dessa dificuldade, a popula-
ção acaba buscando o autoatendimento ou até é 
enganada por pessoas leigas que oferecem falsos 
serviços. É fundamental qualificar a saúde públi-
ca. Nossos representantes nos três poderes têm 
de abrir diálogo com as entidades odontológicas 
e demais áreas da saúde.”
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Você
está

aqui
Estudo encomendado pelo CROSP mostra quem  
são, onde atuam, o que pensam e o que esperam  
os mais de 100 mil cirurgiões-dentistas, técnicos  
em prótese dentária e em saúde bucal, auxiliares  
de prótese dentária e de saúde bucal, e professores  
de Odontologia do estado de São Paulo

e sta edição especial do CROSP em Notícia 
apresenta um resumo da pesquisa quali-
tativa e quantitativa realizada com uma 

amostragem composta de mais de 500 profissio-
nais de Odontologia de todas as regiões do esta-
do de São Paulo, nos meses de agosto e setembro 
do ano passado. 

Em abril, quando o Conselho Regional de 
Odontologia lançará a edição número 1 de sua 
revista semestral, a pesquisa completa será apre-
sentada à categoria cruzando essas informações 
com outro estudo encomendado pela entidade 
– “Análise de potencial de consumo específico e 
comparado - Serviços odontológicos e de saúde 
no Estado de São Paulo e Regiões” – e com indi-
cadores socioeconômicos oficiais. Esse conjunto 

de dados contribui para traçar um Raio-X da 
profissão, permitindo entender melhor a realida-
de da Odontologia e também vislumbrar oportu-
nidades de trabalho e negócios. 

Essas ferramentas servirão, sem dúvida, para 
a categoria melhorar o conhecimento sobre si 
mesma e aperfeiçoar o planejamento de sua ati-
vidade profissional. E também contribuirão para 
o CROSP desenhar novas estratégias de enfren-
tamento de nossos problemas, orientando a ação 
da diretoria e das Delegacias Seccionais para que 
as soluções propostas tenham êxito.

Metodologia da pesquisa
O estudo teve como objetivo levantar, medir 
e analisar a atividade profissional, a opinião da 

categoria a respeito da atuação do CROSP, como 
ela avalia a Comunicação da entidade e, ainda, 
as expectativas dos cirurgiões dentistas, por meio 
do cruzamento de dados por Sexo, Faixa Etária e 
Região Geográfica.

O levantamento estatístico foi feito por amos-
tragem, utilizando questionários na realização de 
entrevistas por telefone (CAT). A amostra foi es-
tratificada por região: Capital, Região Metropoli-
tana e Interior, proporcionalmente ao número de 
inscritos no Conselho.

Foram realizadas 500 entrevistas para a elabo-
ração do Relatório Diagnóstico Pesquisa Quan-
titativa e 44 entrevistas em profundidade com 
dentistas inscritos no CROSP para a elaboração 
do Estudo Qualitativo.
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Fiscalização 
em primeiro lugar
A maioria dos consultados pela 
pesquisa tem clareza sobre as 
atribuições do CROSP. “Fiscalizar”  
foi apontada por 61,08% como a 
função principal da entidade. Somado 
à opção “Orientar”, o número sobe 
para 75,79%. Ter consciência sobre 
isso ajuda o Conselho, na medida  
em que a categoria entende  
que todos devem ser fiscalizados.  
Confira os dois quadros a seguir.

Sobre a função do CROSP por região (em%)

FISCALIZAR 

LUTAR PELA CLASSE

ORIENTAR

APOIAR A CLASSE

NORMAS E PADRõES

OFERECER BENEFÍCIOS

ORGANIZAR A CLASSE

ORDEM NA PROFISSÃO

DAR PROTEÇÃO

TOTAL

61,13

15,95

17,5

0,38

3,89

0,77

–

–

0,38

51,09

63,93

21,11

8,88

3,33

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

35,79

61,08

17,09

14,71

2,58

2,38

0,79

0,59

0,39

0,39

100

53,6

10,6

19,69

9,09

1,51

1,51

3,03

1,51

–

13,12

CAPITAL TOTALREG. METROPOLITANAINTERIOR

Sobre a função do CROSP

Mulheres são maioria na profissão
O crescimento da presença feminina no mercado de trabalho na última década,  
que marca a economia brasileira, também se verifica na Odontologia. Hoje, segundo 
estudo do CROSP, no estado de São Paulo há mais de 6 mulheres em cada grupo de 
10 profissionais entre os cerca de 80 mil cirurgiões-dentistas que exercem a profissão: 
nada menos de 63%. Esse percentual engloba tanto as cirurgiãs-dentistas que possuem 
consultório próprio como as que atuam nos outros formatos (convênio, serviço público, 
clínica de terceiros e carreira docente).

53,86

23,07

23,07

–

–

-

-

-

-

2,6

ATé 24 ANOS

60,61

9,85

14,08

4,22

4,22

2,81

2,81

1,4

-

14,11

25 A 34 ANOS

55,01

20,83

17,5

4,16

2,5

-

-

-

-

23,85

35 A 44 ANOS

55,19

17,24

19,82

1,72

4,31

0,86

-

-

0,86

23,06

45 A 59 ANOS

69,46

16,93

9,28

1,63

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

36,38

61,08

17,09

14,71

2,58

2,38

0,79

0,59

0,39

0,39

100

+59 ANOS TOTAL

FISCALIZAR 

LUTAR PELA CLASSE

ORIENTAR

APOIAR A CLASSE

NORMAS E PADRõES

OFERECER BENEFÍCIOS

ORGANIZAR A CLASSE

ORDEM NA PROFISSÃO

DAR PROTEÇÃO

TOTAL

por faixa etária (em%)

63
%

MULhERES

37%
hOMENS
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Consultório é modelo 
de atuação mais comum

Maioria diz que 
situação melhorou

O cirurgião-dentista tem consciência de 
que a sua atitude na carreira faz a dife-
rença entre o êxito e o insucesso no ca-

minho escolhido. Por isso está atento às oportu-
nidades de atualização profissional, assim como 
acompanha com interesse as informações sobre 
o exercício da profissão. A internet é considerada 
essencial como plataforma de comunicação. Em-
preender é o caminho natural para este profissio-
nal de Odontologia. Aos 24 anos, 50% já atuam 
em consultório particular: próprio ou dividido 
com mais um ou dois colegas. Depois dos 45 
anos este é o formato predominante na profissão. 
Assim atuam 8 em cada 10 cirurgiões-dentistas 
no estado de São Paulo

é negócio próprio
Objetivo

81,81%

A pesquisa revela que a maneira como a categoria exerce a profissão 
confirma a percepção média sobre esta realidade: a maioria atua em 
consultório próprio. Nada menos de 77,26%, ou 1 em cada 7 dentistas 
ouvidos na pesquisa. Mas as respostas deixam claro que essa é uma 
conquista que vem com o tempo. Enquanto 50% dos dentistas até 24 anos trabalham 
no próprio negócio, quase 82% dos profissionais de 45 a 59 anos atuam neste 
modelo. A experiência profissional também conta para ser dentista professor, 
atividade exercida apenas por quem tem mais de 45 anos. Confira o quadro abaixo.

Os respondentes da pesquisa 
mostraram ter opinião formada sobre a 
realidade da profissão quando se trata 
de comparar ontem e hoje. Neste item, 
apenas 0,6% dos ouvidos afirmaram 
não saber. Entre os que souberam 
comparar o quadro atual com o de 
dez anos atrás, 51,2% disseram que 
a situação é Melhor; 30,2% disseram 
ser Igual; apenas 18% acreditam que 
é Pior. No grupo que vê evolução da 
carreira, 53,33% dos homens e 48,98% 
das mulheres afirmaram que melhorou. 
Confira o quadro ao lado.

51
,2%

MELhOR
PIOR

pesquisa

CONSULTóRIO PARTICULAR 

CONVÊNIO

SERVIÇO PÚBLICO

CLÍNICA DE TERCEIROS

ATENDIMENTO CONVÊNIO

PROFESSOR

TOTAL

Como exerce a atividade profissional por faixa etária (em%)

50

21,42

14,28

14,28

–

–

2,62

ATé 24 ANOS

72

16

–

4

8

–

13,86

25 A 34 ANOS

75,78

17,96

3,9

1,56

0,78

–

23,65

35 A 44 ANOS

81,81

10,6

4,54

1,51

0,75

0,75

24,39

45 A 59 ANOS

79,16

14,58

1,56

2,6

2,08

–

35,48

77,26

14,78

2,95

2,58

2,21

0,18

100

+59 ANOS TOTAL

por sexo (em%)

53,33

27,62

18,28

0,77

51,4

MASCULINO

48,98

32,92

17,69

0,41

48,6

51,2

30,2

18

0,6

100

FEMININO TOTAL

MELhOR

IGUAL

PIOR

NÃO SABE

TOTAL

Como considera a atividade 
em relação há 10 anos 



Uso de redes 
sociais é maior 
entre jovens

Cursos rápidos 
lideram 
preferência

Embora considerem a navegação 
em sites essencial para estarem bem 
informados, os dentistas que atuam 
no estado de São Paulo ainda não 
estão convencidos de que as redes 
sociais podem fazer diferença na vida 
profissional. É o que confirmam 44% 
dos ouvidos na pesquisa. Dos que 
não utilizam, 57,22% têm mais de 59 
anos. Já os que têm de 25 a 34 anos 
são os que mais utilizam as redes de 
relacionamento social e profissional: 
38,48%. Mas mesmo nessa faixa etária 
eles não representam a maioria: 61,54% 
ou não usam, ou usam pouco. 
Confira o gráfico de pizza ao lado.

Eventos são iniciativas triplamente 
importantes: permitem adquirir novos 
conhecimentos, trocar experiências e 
aprimorar as redes de relacionamento 
profissional. A maioria dos ouvidos  
no estudo com 25 anos ou mais revelou 
ter preferência por minicursos: 43,27%, 
sendo que na faixa etária até 24 anos 
chega a 50% quem elegeu esta opção. 
Palestras vêm em segundo lugar, com 
34,66%. Entre os mais jovens, porém, 
esse formato conta com apenas 14,28% 
de adesões. Já 39,24% do profissionais 
experientes, com 59 anos ou mais, 
escolheram igualmente minicursos  
e palestras. Confira.

92
,2% Site é fundamental para comunicar

Os profissionais de Odontologia ouvidos na pesquisa seguem a opinião geral: a internet 
chegou para ficar, mudando definitivamente a maneira como as informações são 
transmitidas e, principalmente, consumidas. Para 9 em cada 10 pessoas que responderam 
a esta pergunta, o site é uma ferramenta fundamental para melhorar a comunicação entre 
o CROSP e a categoria. A média no estado foi de 92,2%, e maior no interior: 94,52%.  
Com esta opinião em mãos, o Conselho não perdeu tempo. O site www.crosp.org.br  
foi redesenhado para ficar não apenas mais bonito, mas principalmente facilitar a busca  
de informações por meio da navegação. Confira as opiniões no gráfico abaixo.

Utiliza as redes sociais no dia a dia por faixa etária (em%)

NÃO MUITONÃO MUITO

ATé 24 ANOS

+59 ANOS TOTAL

25 A 34 ANOS

38,48

57,22 44
28,88

36,2

13,9
19,8

35 A 44 ANOS

31,66

46,66

21,68
30,76

30,76

33,8

45 A 59 ANOS

43,96

37,06

18,98

36,61

29,59

TOTAL: 2,6

TOTAL: 23,2

TOTAL: 14,2

TOTAL: 36 TOTAL: 100

TOTAL: 24

Para melhorar comunicação: site por região (em%)

INTERIOR CAPITAL REGIÃO 
METROPOLITANA

TOTAL
94,52

91,63
84,86

92,2

1,17 – 1,51 0,80,39 –
3,92

8,37

13,63

6,8

0,2 0,2

MUITO IMPORTANTE POUCO IMPORTANTE NÃO SABE NADA IMPORTANTE

51
Total Total Total Total

35,8 13,2 100

Evento preferido por faixa etária (em%)

MINICURSOS

PALESTRAS

SEMINáRIOS

TOTAL

50

14,28

35,72

2,96

ATé 24 
ANOS

42,18

37,5

20,32

13,44

25 A 34 
ANOS

43,9

30,89

25,21

25,84

47,86

33,33

18,81

24,57

39,24

39,24

21,52

33,19

43,27

34,66

22,07

100

35 A 44 
ANOS

45 A 59 
ANOS

+59 
ANOS TOTAL

www.facebook.com/crospoficial
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,43%
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é que o CROsp 
aponte as soluções

expectativa 
pesquisa

q uando perguntados sobre como avaliam a atuação do Conselho 
Regional de Odontologia, os entrevistados em sua ampla maioria 
demonstraram estar satisfeitos com a condução da entidade. Ao 

mesmo tempo, disseram não ter clareza sobre como participar na solução dos 
problemas da categoria. Dois terços delegam a tarefa de resolver os problemas 
do exercício profissional ao CROSP e apenas 9,18% disseram participar ativa-
mente das atividades do órgão.
Alguns temas dividem as opiniões, seja no que refere a ter convicção formada
como na estratégia de busca de soluções. É o caso da relação com os convê-
nios. Embora 16,99% dos cirurgiões-dentistas ou trabalhem em convênios ou 
atendam pacientes através desse formato, a categoria se divide ao meio quando 
debate se eles são problema ou solução. 

Convênios são um mal necessário por região (em%)

SIM

NÃO

NÃO SABE

TOTAL

51,38

42,35

6,27

51

55,87

32,4 

11,73

35,8

54

38,4

7,6

100

59,1

39,39

1,51

13,2

CAPITAL TOTALREGIÃO METROPOLITANAINTERIOR

54
SIM

%

Convênios 
dividem opinião 
sobre ação
Bandeiras específicas como a 
melhoria da remuneração paga  
pelos convênios aos profissionais  
de Odontologia não mobilizam 
outros perfis de atuação profissional. 
Apenas 43,31% dos cirurgiões-
dentistas que atendem em consultório 
particular e nenhum professor  
de Odontologia se dispõem  
a participar de manifestações  
por essa reivindicação. Já 71,43%  
dos que atuam em clínicas  
de terceiros disseram que sim. 
Confira no quadro abaixo.

Participaria de manifestação para 
aumentar remuneração dos convênios?

por como exerce a profissão (em%)

NÃO

SIM

NÃO SABE

TOTAL

51,19

43,31

5,5

77,3

CONSULTóRIO 
PARTICULAR

28,57

71,43

–

2,58

CLÍNICA DE 
TERCEIROS

33,75

65

1,25

14,78

CONVÊNIO

41,66

58,34

–

2,21

ATENDIMENTO 
CONVÊNIO

68,75

31,25

–

2,95

SERVIÇO PÚBLICO

100

–

–

0,18

PROFESSOR

48,42

47,15

4,43

100

TOTAL

46%

NÃO/
NÃO SABE



77
,83%

SIM

Mobilizar é o 
grande desafio
A pulverização motivada pela 
prevalência de consultórios 
particulares, característica da atuação 
da maioria dos profissionais de 
Odontologia no estado, pode ser um 
dos fatores que ajudam a entender 
por que a maioria da categoria não 
se disporia a participar de formas 
clássicas de mobilização, como 
passeatas e abaixo-assinados. Somente 
9,18% dos entrevistados admitiram 
apoiar ativamente ações nesse sentido. 
Na capital o número é maior, 14,44%, 
mas ainda assim baixo. Das opções, 
5,58% escolheram “expor opiniões”. 
Menos de 1%, ou 0,99%, iriam a 
passeatas. Na média geral, 67,73% 
afirmaram que não participariam.  
No interior foram 72,98% e na capital, 
66,15%. Essa baixa disposição transfere 
a responsabilidade de buscar soluções 
somente ao CROSP.  Eis um tema a ser 
debatido com a categoria.
Confira no quadro à esquerda.

67,73%

Categoria conhece 
o Código de ética

20

9

,88%

,18%

NÃO

por como exerce a profissão (em%)

SIM

NÃO

NÃO SABE

TOTAL

80,39

17,94

1,67

77,3

CONSULTóRIO 
PARTICULAR

71,43

28,57

–

2,58

CLÍNICA DE 
TERCEIROS

73,75

26,25

–

14,78

CONVÊNIO

58,34

41,66

–

2,21

ATENDIMENTO 
CONVÊNIO

56,25

43,75

–

2,95

SERVIÇO PÚBLICO

–

100

–

0,18

PROFESSOR

77,83

20,88

1,29

100

TOTAL

O que estaria disposto a fazer para 
melhorar a situação da classe por região (em%)

NÃO PARTICIPA

PARTICIPA ATIVAMENTE

EXPOR OPINIõES

LUTARIA PELOS PROFIS.

PALESTRAS

UNIR A CLASSE

DIVULGARIA MOBILIZAÇÃO

FAZER CARTAZES

FAZER ABAIXO ASSINADO

FAZER PASSEATAS

VALORIZAR PROFISSIONAL

LEVARIA CARTAZES

TOTAL

72,98

5,88

5,88

5,49

2,35

1,56

1,96

0,39

1,56

1,56

–

0,39

50,89

66,15

14,44

4,44

3,88

3,33

2,22

2,22

2,77

0,55

–

–

–

35,94

51,55

7,57

7,57

4,54

9,09

9,09

1,51

6,06

-

1,51

1,51

-

13,17

67,73

9,18

5,58

4,79

3,59

2,79

1,99

1,99

0,99

0,99

0,19

0,19

100

CAPITAL REGIÃO 
METROPOLITANA TOTALINTERIOR

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

CROSP divulga bem o Código de ética? 

Quase 8 em cada 10 profissionais de Odontologia  
concordam que o Código de Ética é bem divulgado 
pelo Conselho Regional de Odontologia.  
O número varia de acordo com o perfil da atuação, 
como mostra a tabela abaixo, sendo maior entre  
os que têm consultório particular (80,39%)  
e menor entre os profissionais que atendem no 
serviço público (56,25%). Mas em nenhum perfil 
se situa abaixo dos 50%. A média geral é de 77,83% 
Apenas 2 em cada 10 ouvidos disseram achar  
que o Código não é bem divulgado pelo CROSP  
e 1,67 afirmaram não saber a resposta. Confira.
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o Conselho Regional de Odontologia 
deu passos importantes para aumen-
tar a eficácia da fiscalização do exercí-

cio profissional em 2013, com a criação de novos 
instrumentos de controle e apuração de denún-
cias contra falsos profissionais que oferecem ser-
viços odontológicos, colocando em risco a saúde 
da população. A prática ilegal envolveu desde 
estudantes de Odontologia, portanto ainda não 
habilitados ao pleno exercício da profissão, como 
leigos. As denúncias acarretaram processos con-
tra os charlatães e, em casos mais graves, prisão 
dos falsos profissionais.

O sucesso alcançado para coibir o aviltamen-
to do exercício profissional e de crimes contra a 
saúde pública é resultado de investimentos rea-

lizados pelo Conselho no desenvolvimento de 
novas técnicas de fiscalização e na implantação 
de novos métodos e sistemas de trabalho. 

Uma das iniciativas foi o lançamento do Ma-
nual de Orientação aos fiscais e delegados, que 
tem como objetivo orientar, padronizar e uni-
ficar as atividades da fiscalização do Conselho. 
“O CROSP percebeu a necessidade de atuali-
zação e homogeneização das condutas. Essa 
iniciativa é uma maneira de sanar as dúvidas 
da fiscalização de forma prática”, disse o conse-
lheiro Ueide Fernando Fontana por ocasião do 
lançamento do Manual.

No mês de janeiro, aconteceram cursos sobre a 
aplicação do Manual com fiscais em Araraquara, 
Lins e na capital. 

Falsos dentistas
Em outubro, duas pessoas que ofereciam serviço 
odontológico sem qualificação técnica e habi-
litação legal foram presas em Diadema, Região 
Metropolitana de São Paulo. Os falsos dentistas 
atendiam até 15 pessoas diariamente e cobravam 
R$ 75 por consulta, realizando procedimentos 
ortodônticos como instalação e manutenção 
de aparelhos. O consultório funcionava em um 
imóvel residencial, sem a presença de cirurgião-
-dentista ou cuidados de biossegurança e higiene.

A troca de fios e borrachinhas por falsos den-
tistas gera risco de dano irreparável ou de difícil 
reparação à saúde bucal dos pacientes que uti-
lizam esses produtos sem acompanhamento de 
cirurgiões-dentistas, como perda óssea, reab-

CROSP aperta o cerco contra falsos 
dentistas e charlatanismo com 
força-tarefa e fiscalização on-line

exercício
Rigor contra 

ilegal



Força-tarefa garante rapidez
O Setor de Fiscalização do CROSP  
criou, no fim de novembro, um novo 
serviço denominado “Força-Tarefa”. 
Por meio de uma equipe de fiscalização 
específica, as denúncias encaminhadas  
ao Conselho serão apuradas  
no menor espaço de tempo possível.
A equipe também realizará  
blitze em locais onde ocorreram  
irregularidades, como propaganda  
que fere os padrões éticos  
da profissão, a fim de verificar  
se foram efetivamente sanadas.
Segundo o artigo 282 do Código  
Penal Brasileiro, o exercício ilegal  
da Odontologia prevê detenção  

O processo de fiscalização está sendo 
modernizado para melhorar o controle 
e aumentar a agilidade do processo  
de apuração de denúncias e a 
alimentação de dados. Este ano,  
os fiscais preencherão os relatórios  
de inspeções em tempo real utilizando 
tablets. As informações sobre os 
profissionais fiscalizados estarão 
acessíveis em arquivos de dados que 
podem ser acessados externamente 
através do tablet, importados 
diretamente do banco de dados interno 
do CROSP. Caso detecte irregularidade 
no ambiente de trabalho ou na 
documentação do profissional 
fiscalizado, o fiscal estará apto a emitir 
notificações e enviá-las por e-mail.
O novo sistema permitirá criar  
um banco de dados virtual  
que proporcionará ao sistema  
de fiscalização mais rapidez  
na transmissão de informações,  
mais controle dos dados, segurança, 
melhor gestão do tempo e redução  
de custos nas operações.

sorção radicular, perda de elementos dentários, 
movimentação dentária inadequada e proble-
mas periodontais.

Em novembro, o Setor de Fiscalização do 
CROSP apurou suspeita de exercício ilegal da 
Odontologia em Barueri, também na Região 
Metropolitana. Um falso dentista foi indiciado 
por atender em estabelecimento odontológico 
sem ter inscrição nos Conselhos Regional e Fe-
deral de Odontologia. Ele foi enquadrado nos 
artigos 282, que versa sobre o exercício ilegal da 
Odontologia, e 304, sobre uso de papéis falsifi-
cados ou alterados, do Código Penal.

Também em novembro foi apurado que es-
tudantes de Odontologia realizavam parte dos 
atendimentos de um estabelecimento odonto-
lógico de Juquitiba, interior de São Paulo. No 
momento da inspeção, duas alunas sem vínculo 
de estágio e o devido acompanhamento acadê-
mico estavam atendendo. Os fiscais acionaram 
a polícia e solicitaram a presença do cirurgião-
-dentista proprietário, que foi conduzido com 
os demais à Delegacia para lavratura de Boletim 
de Ocorrência (B.O.).

CROSP oficia Veja
No dia 23 de janeiro, o site do CROSP informou 
que uma notícia publicada na edição 2357 da re-
vista Veja levou o Conselho a entrar com denún-
cia de prática ilegal da Odontologia na Divisão 
de Investigações sobre Infrações contra a Saúde 
Pública, do Departamento de Polícia de Prote-
ção à Cidadania. Em uma legenda da publicação 
consta a imagem de três jovens com a seguinte 
descrição: “OS TRENDMAKERS Vinicius An-
drade, 17 anos, Fernando César, 17, e Deivid 
Santana, 18, não cantam, não dançam, nem se-
quer terminaram a escola, mas, juntos, são segui-
dos por mais de 165 000 pessoas no Facebook; 
só usam roupas de marca, algumas recebidas de 
lojas locais em troca de divulgação na internet. O 
sorriso colorido é obra de Vinícius, que fez curso 
de auxiliar de dentistas e, por 40 reais, troca os 
elásticos dos aparelhos de amigos e vizinhos.” 

A revista também foi oficiada pelo Conselho, 
que manifestou profunda preocupação com a 
informação de que um jovem de 17 anos tem re-
alizado procedimentos exclusivos da atuação de 
cirurgiões-dentistas, como a troca de elásticos de 
aparelhos ortodônticos.

Assim como acontece em todo tratamento 
odontológico, somente o cirurgião-dentista 
pode determinar a necessidade de tratamento 

ortodôntico, aplicando técnicas reconhecidas 
cientificamente e indicadas caso a caso, elabo-
rando planejamento terapêutico adequado, em 
que serão dimensionados a força a ser utilizada 
nas movimentações dentárias, o tipo de mate-
rial com espessuras e dimensões de fios e elásti-
cos, características que variam em cada produto 
e que interferem, consideravelmente, no resul-
tado do tratamento, com reflexos, positivos ou 
negativos, nas estruturas ósseas, teciduais e den-
tárias do paciente.

O tratamento ortodôntico realizado de forma 
incorreta pode possibilitar, inevitavelmente, a 
ocorrência de problemas periodontais, retração 
gengival, perda óssea e radicular, mobilidade e 
perda de elementos dentários, lesão pulpar, pre-
juízos funcionais e estéticos e outros danos de 
natureza irreparáveis, que gerarão ao paciente a 
necessidade de uma série de procedimentos re-
paradores futuros.

Por tudo isso, o CROSP oficiou ainda a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
requerendo a “adoção de providências impres-
cindíveis no sentido de determinar a proibição da 
venda e publicidade dos elásticos e fios ortodôn-
ticos, além dos instrumentais odontológicos, à 
população em geral; a restrição da venda e uso de 
mencionados materiais aos cirurgiões dentistas e 
clínicas odontológicas e a publicação de Nota de 
Esclarecimento à população divulgando os riscos 
e prejuízos da utilização de fios e elásticos orto-
dônticos sem acompanhamento profissional”.

de seis meses a dois anos, além de multa. 
Casos considerados menos graves, como 
publicidade inadequada, podem ser 
resolvidos mediante aplicação de Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC), 
também implantado  
em novembro, que vem 
agilizando o trabalho  
do Setor de Fiscalização  
e da Comissão de Ética 
do conselho. Para enviar 
uma denúncia, entre em 
contato com o CROSP 
pelo telefone (11) 3549-
5500 ou pelo e-mail 
fiscalizacao@crosp.org.br.

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

O Conselho informou à revista Veja ter  
ficado profundamente preocupado com notícia 

publicada sobre jovem de 17 anos que 
realiza  procedimentos exclusivos da atuação 

de cirurgiões-dentistas

Fiscalização on-line



Valorização profissional20

E ssas instâncias organizativas e de repre-
sentação contribuem para que o  Conse-
lho profissional seja coeso, forte e unido 

em torno de objetivos que visam à valorização 
profissional e da Odontologia. A valorosa e ativa 
participação dos representantes facilita os pro-
cessos de cumprimento das leis que regem o 
exercício da Odontologia, em especial o Código 
de Ética Odontológica.

Regiões Administrativas
O CROSP possui 14 Diretorias Administrativas 
em todo o estado de São Paulo, cuja função é 
dinamizar a comunicação entre os cirurgiões-

-dentistas e as diversas instâncias do Conselho, 
fortalecer as Regionais e tornar mais eficientes os 
serviços e atendimentos.

Delegacias Seccionais
São unidades com atribuição de dinamizar a ad-
ministração em sua jurisdição, intermediando 
o relacionamento do Conselho com empresas e 
entidades de classe. Estão instaladas em locais de 
grande concentração de cirurgiões-dentistas e/
ou onde há faculdade de Odontologia no estado 
de São Paulo.

A Seccional do CROSP é dirigida por um dele-
gado nomeado pelo presidente do Conselho, que 

possui mandato honorífico e tem prazo determi-
nado de duração.

Para auxiliá-lo na direção da Seccional, o de-
legado conta com uma diretoria composta por 
um diretor-secretário e um diretor-tesoureiro, 
podendo constituir comissões.

Representantes Distritais 
e Municipais
São cirurgiões-dentistas nomeados pelo CRO -
SP para intermediar a relação do Conselho com 
os profissionais, clínicas, laboratórios, empresas 
comercializadoras e entidades de classe perten-
centes ao distrito.

Confira no mapa as cidades onde estão as 14 diretorias 
administrativas e as delegacias seccionais do CROSP no estado

Presidente 
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o CROSP, com apoio da APCD (Asso-
ciação Paulista de Cirurgiões-Dentis-
tas), realizou uma ampla campanha 

de detecção precoce do vírus da Hepatite C em 
2013 voltada à classe odontológica. Em novem-
bro, foram realizados 1648 testes nas cidades de 
Araraquara, Bauru, Lins, Marília, Mogi das Cru-
zes, Presidente Prudente, São José dos Campos e 
São José do Rio Preto. Foram detectados três ca-
sos positivos, o que permitirá o tratamento ade-
quado a tempo de controlar a evolução da doen-
ça. Segundo o conselheiro Marco Manfredini, 
“quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior 
é a possibilidade de atendimento aos atingidos”. 

João Augusto Sant’Anna, diretor da APCD em 
Marília, explicou que cirurgiões-dentistas de Gar-
ça e Pompeia, cidades que fazem parte da Regio-

Prevenção

nal, também se submeteram ao teste. “Agradeço 
ao Conselho pela campanha”, disse na ocasião.

Cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal, 
auxiliares de saúde bucal e técnicos em prótese 
dental fazem parte do grupo de risco da Hepatite 
C. Por estarem constantemente em contato com 
sangue, assim como os demais profissionais de 
saúde, estão mais expostos à contaminação. 

A Hepatite C é uma doença silenciosa, que 
atinge 1 em cada 33 pessoas em todo o mundo 
e pode não apresentar sintomas por até 40 anos. 
É transmitida pelo vírus VHC, que atua quando 
o sangue contaminado entra na corrente san-
guínea. Entre 70% a 85% dos casos de infecções 
pelo vírus da Hepatite C se tornam crônicos, 
podendo evoluir para doenças como cirrose e 
câncer de fígado.

campanha contra o vírus da 

realizou 1648 testes 
Hepatite c

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

Testes de prevenção foram 
realizados em oito cidades 
do interior: Araraquara, 

Bauru, Lins, Marília, Mogi 
das Cruzes, Presidente 
Prudente, São José dos 
Campos e São José do 

Rio Preto. Três resultados 
deram positivo

Profissionais de Odontologia 
de cidades do interior se 
submeteram aos testes



N o último trimestre de 2013 o Conselho 
Regional de Odontologia assinou impor-
tantes acordos de parceria para a quali-

ficação profissional dos cirurgiões-dentistas e o 
aperfeiçoamento dos cursos de Odontologia. Os 
novos convênios foram firmados com o Sebrae-
-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas), com a ABENO (Associação Brasileira 
de Ensino Odontológico) e com o CECOL-USP 
(Centro Colaborador do Ministério da Saúde em 
Vigilância da Saúde Bucal da Universidade de São 
Paulo). Eles reforçam as ações conjuntas da enti-
dade, que mantém convênios de cooperação com 
o CFO (Conselho Federal de Odontolgia), ABCD 
(Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas); 
ABO (Associação Brasileira de Odontologia); 
APCD (Associação Paulista de Cirurgiões Dentis-
tas); ABIMO (Associação Brasileira da Indústria 
de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológi-
cos, Hospitalares e de Laboratórios); APDESP-BR 
(Associação dos Técnicos em Prótese Dentária); 
COSEMS (Conselho dos Secretários Municipais 
de Saúde); COVISA (Coordenadora de Vigilância 
em Saúde); Teleodonto-USP (Núcleo de Teleo-
dontologia da Faculdade de Odontologia da Uni-
versidade de São Paulo); e a rede social de segu-
rança pessoal e pública Agentto.

Administração eficiente
O Programa Cirurgião-Dentista Empreendedor 
do CROSP e Sebrae-SP, assinado no dia 30 de ou-

parcerias22

tubro com a presença de mais de 200 cirurgiões-
-dentistas, vai orientar os profissionais de Odonto-
logia sobre a importância da boa administração e 
de atuar de forma empreendedora. Na ocasião, foi 
divulgada a cartilha “Como abrir e fazer a gestão 
de uma clínica odontológica”, que traz conceitos 
de gerenciamento empresarial. A publicação pode 
ser baixada através do link www.crosp.org.br/in-
tranet/sebraesp. A parceria prevê a realização de 
workshops, palestras, oficinas e cursos.

“Esse é um grande projeto, idealizado para aten-
der aos colegas de todos os 645 municípios pau-
listas”, afirmou o presidente do CROSP, Claudio 
Miyake. “Quem atua no interior poderá participar 
por meio da plataforma de Ensino à Distância.”

Para o diretor superintendente do Sebrae-SP, 

Bruno Caetano, as ferramentas de gestão permi-
tem às empresas melhorar de rendimento. “Ser 
apenas um bom dentista não garante o sucesso 
da clínica. É preciso gerenciar bem o negócio. A 
parceria fornecerá à classe odontológica noções 
muito importantes de finanças, marketing e pla-
nejamento, que farão diferença no dia a dia”, disse.

Formação profissional
O acordo com a Associação Brasileira de Ensino 
Odontológico, assinado em 9 de dezembro, visa 
aperfeiçoar a formação profissional dos cirurgi-
ões-dentistas. A parceria, que abrange o estado de 
São Paulo como um todo, intensificará o diálogo 
com os cursos de Odontologia.

A primeira reunião de trabalho, realizada na 
mesma data, debateu a ética na formação profis-
sional e contou com a participação de coordena-
dores e dirigentes dos cursos de graduação. As ati-
vidades conjuntas do CROSP e da ABENO serão 
coordenadas pela Comissão de Ensino de Gradu-
ação em Odontologia, formada pelos conselheiros 
Rogério Kairalla e Mary Caroline Skelton-Mace-
do, pelos professores Maria Celeste Morita e Elisa 
Tanaka, da ABENO; Horácio Faig Leite, Silvio Is-
sau e Estevão Kimpara, da UNESP (Universidade 
Estadual Paulista); Rui Brito e Rogério Motta, da 
SLMandic (São Leopoldo Mandic – Faculdade de 
Odontologia e Medicina); Ana Estela Haddad e 
Dalton Ramos, da FOUSP (Faculdade de Odon-
tologia da Universidade de São Paulo).

formação e atuação profissional
Parcerias qualificam

Projetos conjuntos e 
acordos de serviços  

com entidades e instituições 
reconhecidas como  

o Sebrae-SP, a ABENO  
e o CECOL-USP  
fortalecem a ação  

do Conselho Regional de 
Odontologia em favor  
da categoria em todo  
o estado de São Paulo

O acordo com o Sebrae-SP 
visa melhorar a capacidade 
de gestão e administração dos 
profissionais de Odontologia
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Prêmio de Jornalismo
prorroga inscrições

O Conselho Regional de Odontolo-
gia do Estado de São Paulo pror-
rogou por mais um mês as inscri-

ções para o II Prêmio CROSP de Jornalismo: 
Incentivo à Produção de Reportagens sobre 
Saúde Bucal. O objetivo da iniciativa é esti-
mular jornalistas de todo o país a produzir 
mais informação de qualidade sobre o tema, 
o que contribuirá para a população entender 
a saúde bucal como parte inseparável de sua 
saúde plena e bem-estar.

O prêmio está dividido em quatro catego-
rias: Jornalismo (de jornais, revistas e sites da 
grande imprensa): Reportagem (de televisão 
e rádio), Mídia especializada (revista, jornal 

ou site segmentados, voltados a profissionais 
do setor); e Grande Prêmio CROSP Cida-
dão (concorrem exclusivamente publicações 
sem fins lucrativos).

Podem ser inscritos artigos, reportagens, 
fotos e criações gráficas envolvendo o tema 
“Saúde Bucal” veiculados de 21 de abril de 
2013 a 31 de março de 2014.

A inscrição deve ser feita no site do II Prê-
mio CROSP (www.crosp.org.br/premiojor-
nalismo). Os prêmios, no valor de R$ 25 mil 
por categoria, serão entregues na cerimônia 
em Comemoração ao Dia de Tiradentes, no 
mês de abril, na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo.

Segunda edição do Prêmio CROSP de Jornalismo: 
Incentivo à Produção de Reportagens sobre Saúde 
Bucal vai até 31 de março. Iniciativa, que soma 
R$ 100 mil em prêmios, visa ampliar a oferta 
de informação especializada à população 

“A parceria possibilita debater com as insti-
tuições de ensino assuntos importantes, como o 
exame de proficiência e a qualidade da formação”, 
afirmou a conselheira do CROSP Mary Caroline 
Skelton-Macedo. 

Fluoretação da água
Já a parceria assinada em 28 de novembro com o 
CECOL-USP (Centro Colaborador do Ministério 
da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal da Univer-
sidade de São Paulo) tem como finalidade a vigi-
lância da fluoretação das águas de abastecimento 
público nos 645 municípios paulistas.

O Projeto Vigifluor, de âmbito nacional, anali-
sará o teor de flúor em todas as cidades brasileiras 
com mais de 50 mil habitantes. O CROSP se pro-
pôs a coletar e analisar amostras em todo o estado 
de São Paulo, em parceria com o Laboratório do 
Departamento de Ciências Fisiológicas da Facul-
dade de Odontologia de Piracicaba da Universi-
dade Estadual de Campinas (FOP – UNICAMP).

A iniciativa dá continuidade à ação que o 
CROSP e o laboratório da UNICAMP realizaram 
de janeiro a maio de 2013, quando foram coleta-
das amostras de 105 municípios paulistas. O es-
tudo mostrou que 50 cidades analisadas tinham 
fluoretação abaixo do padrão de potabilidade, co-
locando em risco a saúde da população.

Paulo Frazão, professor da Faculdade de Saú-
de Pública da USP, disse que a participação do 
CROSP no projeto amplia significantemente o 
alcance do estudo. “Havíamos definido a amos-
tragem para cidades com mais de 50 mil habitan-
tes. Assim, faríamos o teste em 614 municipios de 
todo o Brasil”, explicou. Com a participação do 
CROSP, a população de todo o estado de São Pau-
lo será beneficiada, independentemente do tama-
nho do município. 

Saúde da população
No ano passado, o CROSP e a Associação Bra-
sileira da Indústria de Artigos e Equipamentos 
Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de La-
boratórios (ABIMO) se articularam para levar 
à Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) a rei-
vindicação de que seja aprovada resolução deter-
minando que produtos com agentes clareadores 
só poderão ser vendidos diretamente ao consu-
midor mediante apresentação de receita prescrita 
por cirurgião-dentista, com retenção da prescri-
ção e uso supervisionado por esse profissional. O 
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
defende que a regulamentação desse comércio 
é essencial para defender a saúde bucal da po-
pulação, pois o uso não orientado pode causar 
prejuízos como manchas nos dentes, danos à 
polpa dentária e lesões na boca. Em reunião de 
que também participou a Associação Paulista de 
Cirurgiões-Dentistas (APCD), foi solicitado que 
o regulamento especifique critérios para emba-
lagens, rótulos de produtos e controle de agentes 
clareadores dentários.

agenda
O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, entrega 
prêmio de 2013 a Diego Freire

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial
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campanha24

Adesivo para carro: proposta é fazer a 
campanha pegar, dando visibilidade à 
adesão do público e profissionais

Conselho lança ação  
que relaciona saúde  
bucal a bem estar-pessoal, 
mostrando como os 
cuidados com a boca  
e os dentes fazem toda  
a diferença na vida  
de cada um

sorriso
Aqui tem

Quem curte cuidar da saúde 
bucal indica:  “Procure  
um cirurgião-dentista”

T udo que é bom tem um sorriso. Cuide do 
seu.”  Com esse slogan, o CROSP pretende 
chamar a atenção para a importância da 

prevenção e dos cuidados com a boca e a denti-
ção no dia a dia da população.

A campanha Aqui tem sorriso incentiva a saú-
de bucal como forma de aproveitar tudo de bom 
que um sorriso pode fazer pelas pessoas.

A ação desenvolvida pelo Conselho Regional 
de Odontolgia de São Paulo contará com site e 
perfil próprio nas redes sociais, em que serão pu-
blicadas informações, entrevistas, dicas de saúde 
bucal, casos de pessoas que mudaram de vida 
depois de passar por tratamento odontológico, 
além de curiosidades e da participação do públi-
co nas redes sociais e nas ruas.

Confira mais informações sobre a ação Aqui 
tem sorriso - Uma campanha para sorrir sem 
medo de ser feliz no endereço abaixo. Conheça.  
Participe. Divulgue.

Facebook.com/aquitemsorriso

Folheto com as diretrizes 
da campanha


