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O universo da

ética e fiscalização
O

Fiscalização e ética, inerentes à atividade central do Conselho, são temáticas de nossa constante investigação. E, por essa mesma razão,
você encontrará, nas próximas páginas, diversas matérias que tratam do assunto de maneira
direta ou indireta. Exemplo é a reportagem que
aborda condutas que envolvem os técnicos e auxiliares em saúde bucal.
Também merecem destaque nesta edição as
questões que permeiam a importante relação profissional entre o cirurgião-dentista e os técnicos
em prótese dentária (TPD). Nem sempre reforçadas no dia a dia, as características éticas que envolvem o trabalho deste duo impactam diretamente
em índices de qualidade e boa prática odontológica, o que valoriza a classe como um todo.

que, quando adotado com a orientação especializada, pode ser atrativo para as empresas
e empreendedores do segmento. A pedido do
CROSP, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), consolidou
uma nota técnica sobre o assunto. Conheça os
detalhes nas próximas páginas.

Fiscalização e ética,
inerentes à atividade
central do Conselho,
são temáticas de nossa
constante investigação.
E, por essa mesma razão,
você encontrará, nas
próximas páginas, diversas
matérias que tratam
do assunto de maneira
direta ou indireta

Igualmente relevante para a classe são as discussões acerca do ensino não presencial, ou
a distância, na área de saúde. O CROSP vem
acompanhando de perto os desdobramentos e,
em parceria com outros Conselhos e entidades
representativas, retrata em seus canais a preocupação com o modelo, especialmente do ponto de
vista da qualidade da formação e necessidades
específicas da Odontologia.
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s avanços da Odontologia exigem,
necessariamente, o acompanhamento
de temas que passam pela qualidade
dos serviços prestados, mudanças de leis, acordos entre categorias e mais uma infinidade de
desafios que o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, em sua missão, procura retratar
aqui como forma de subsídio crítico aos profissionais de Saúde e à população.

Sempre visando o melhor atendimento
odontológico, nesta edição do Jornal trazemos ainda informações fundamentais sobre as
mudanças no Simples, um regime tributário

A venda indiscriminada, sem prescrição, de
produtos de saúde bucal pela Internet; iniciativas para sensibilizar os novos prefeitos sobre a
qualidade da Odontologia prestada nos diversos municípios do estado e informações atuais
sobre a publicidade e o comportamento “virtual” dos cirurgiões-dentistas são assuntos reunidos nesta edição – entre outros tópicos primordiais para mantê-lo informado.
Boa leitura!

Claudio Miyake
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ÉTICA

Aliados em prol da

saúde bucal
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Reconhecido pela capacidade de impactar positivamente índices de saúde
da população, o cirurgião-dentista não atua sozinho. Sua relação profissional
com Técnicos em Prótese Dentária (TPD) é calcada em um protocolo de conduta
criterioso, respaldado na boa prática odontológica

É

possível afirmar que o acesso dos brasileiros à saúde bucal se manteve, por um
longo período, difícil e limitado – reflexo
direto da manutenção da Odontologia, durante
anos, à margem de políticas públicas de saúde. O
“tratamento” tinha como principal recurso, especialmente na rede pública, a extração dentária,
perpetuando uma visão negativa de uma Odontologia mutiladora e de cirurgiões-dentistas de
atuação exclusivamente clínica curativa.
Um passo importante em saúde pública foi
o lançamento, em 2003, da Política Nacional
de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente –
constituído por ações e medidas de promoção,
prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros. O setor privado, por sua vez, também vivenciou uma série de avanços, tornando o tratamento odontológico mais acessível à população,

É o cirurgião-dentista o
profissional que realiza um
trabalho capaz de equilibrar
prevenção e cura a partir de
procedimentos científicos.
Seu ofício, naturalmente,
influencia os níveis de
saúde da população, mas,
vale lembrar, ele não está
sozinho nessa missão

mesmo diante das barreiras culturais e sociais
que seguem desafiando os profissionais da área.
É comprovado: serviços de saúde bucal são
um componente importante na melhoria das
condições de saúde da população. São ainda
mais impactantes quando envolvem a presença de profissionais com visão ampliada sobre
o processo saúde-doença ou que operam com
a sensibilidade e capacidade para entender as
pessoas, considerando diversos aspectos de suas
vidas – sem se limitarem ao conjunto de sinais e
sintomas da cavidade bucal.
Nesse universo, é o cirurgião-dentista o profissional que realiza um trabalho capaz de equilibrar prevenção e cura a partir de procedimentos
científicos. Seu ofício, naturalmente, influencia
os níveis de saúde da população, mas, vale lembrar, ele não está sozinho nessa missão, especial-
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mente quando a reabilitação bucal, por meio de
peças protéticas, se torna parte desse contexto.
Via de regra, é nesse momento que o tratamento
deixa de ser realizado exclusivamente pelo cirurgião-dentista e passa a ser executado com a fundamental colaboração e os conhecimentos específicos dos profissionais técnicos em prótese dentária.
Essa relação deve ser permeada pelos princípios éticos e legais que envolvem a Odontologia,
sendo certo que qualquer desajuste pode refletir
negativamente no resultado daquilo que será
entregue ao paciente.
O cirurgião-dentista e o técnico em prótese
dentária são profissionais igualmente importantes na prestação do serviço odontológico,
cada qual assumindo o seu papel e desenvolvendo suas funções de acordo com as normas
éticas e legais. Tanto um quanto o outro é profissional liberal, que exerce suas atividades com
liberdade de convicção a respeito da técnica a
ser aplicada, desde que esta possua reconhecimento científico e seja indicada ao caso.
O trabalho do técnico em prótese dentária em
conjunto com o cirurgião-dentista ganhou novo
impulso com a criação da Câmara Técnica de Técnicos em Prótese Dentária pelo CROSP, em 2013.
Como profissionais liberais possuem, além da
responsabilidade ética, responsabilidade civil,
criminal e sanitária. Confira!

Os aspectos éticos
O Código de Ética Odontológica apresenta
como dever fundamental dos profissionais da
Odontologia o de cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão. Estabelece ainda
como obrigação do cirurgião-dentista o envio do
material ao laboratório de prótese dentária, devidamente acompanhado de ficha específica assinada, cabendo aos técnicos o dever de registrar
os procedimentos técnico-laboratoriais efetuados,
mantendo-os em arquivo próprio.
Essa regra ética apresenta uma prática que deve
ser mantida entre os profissionais e que, muitas
vezes, é pouco utilizada. Trata-se de uma conduta
procedimental estabelecida entre o cirurgião-dentista e o técnico em prótese dentária.
Por respeito ao Código de Ética e para a adequada segurança ética e jurídica dessa relação,
o técnico tem o dever de exigir que o cirurgião-dentista ou a clínica odontológica encaminhem
os trabalhos a serem executados com as devidas
especificações do que deverá ser confeccionado.
Não há dúvidas de que uma relação harmoniosa,
de cumplicidade e de troca de informações contribui consideravelmente para melhorar o resultado dos serviços na fase preparatória, laboratorial e clínica final de instalação.
É de responsabilidade do cirurgião-dentista
fornecer ao técnico em prótese todos os dados
necessários sobre as condições clínicas do paciente e sobre o planejamento de tratamento, com o
maior detalhamento possível sobre as caracterís-

O trabalho do técnico em prótese dentária
em conjunto com o cirurgião-dentista
ganhou novo impulso com a criação da Câmara
Técnica de Técnicos em Prótese Dentária
pelo CROSP, em 2013
ticas dos elementos dentários, da estrutura óssea
e facial do paciente e o que lhe foi ofertado como
opção de tratamento, considerando sua queixa
principal, suas perspectivas e a terapêutica escolhida para a efetivação da reabilitação bucal.
É recomendável que o técnico solicite do seu
cliente, o cirurgião-dentista, especificações claras e
objetivas, que serão de extrema importância para
a apresentação de um serviço protético que alcance a necessidade do tratamento odontológico.
Na descrição das características do paciente,
por exemplo, é importante constar a idade, sexo,
tipo de rosto, raça, descrição da pele, classificação
de Angle, entre outros. Já na descrição das características do serviço, deve ser mencionada a cor
predominante dos elementos dentários (cervical e
incisal), escala utilizada na seleção de cores, particularidades da superfície, brilho e formato dos
dentes e demais distinções do caso. É necessário
ainda que haja um rigoroso controle dos materiais

que foram enviados ao laboratório e a apresentação das peculiaridades do trabalho que deverá ser
realizado (tipo de serviço e material).
Essas informações devem seguir em documento próprio, com a assinatura do cirurgião-dentista contratante e o laboratório deverá
checar, quando do envio do material e dos relatórios, se o que está sendo apresentado corresponde ao que está descrito.
No relacionamento entre os profissionais há
que ser mantido o respeito, a lealdade e a colaboração técnico-científica, configurando infração ética toda e qualquer ação de exploração
entre os colegas, como é o caso da não quitação
dos honorários devidos ao técnico em prótese
dentária, referentes aos trabalhos efetivamente
realizados e entregues. Essa conduta é passível
de averiguação pela Comissão de Ética e deve
ser comunicada oficialmente pelo técnico para
apuração por meio de processo ético.

ÉTICA
Vale a pena investir em um documento que
pode ser chamado de contrato ou termo de compromisso, no qual são estabelecidas as obrigações
das partes em relação ao serviço prestado, casual
necessidade de repetição, correções, adequações e
outros. Essas medidas ajudam a dirimir os conflitos entre os profissionais, sendo um caminho norteador para a solução de desavenças.
Assim como há o dever de o cirurgião-dentista
esclarecer ao paciente o plano de tratamento e
seus custos, é essencial também que o técnico em
prótese estipule ao seu cliente a forma de prestação dos serviços, os valores de cada procedimento e de eventuais correções do trabalho protético,
além de definir prazos, formas de pagamento e
entrega do serviço.
O técnico em prótese dentária não pode reter
trabalhos cujos honorários já tenahm sido quitados em razão de outras pendências financeiras que o cirurgião-dentista ou a clínica podem,
eventualmente, manter com seu laboratório. Essa
conduta também poderá ser denunciada pelo cirurgião-dentista à Comissão de Ética do CROSP.
Essa é uma questão que merece pleno destaque.
O cirurgião-dentista não pode fazer uso de
serviços de técnicos em prótese dentária e de laboratórios que não possuam registro no CROSP
– a autorização legal para o exercício da profissão. Trabalhar com profissionais sem inscrição
configura infração ética de acobertamento de
exercício ilegal e enseja a prática ilegal da profissão de TPD, crime que está tipificado no art. 282
do Código Penal Brasileiro.
O mesmo ocorre com técnicos em prótese dentária que prestam serviços para pessoas
que atuam como cirurgiões-dentistas sem que
possuam inscrição e registro no CRO. Além de
favorecer a prática criminosa, ainda há a ocorrência de infração ética.

A responsabilidade civil
Na prestação de serviços odontológicos, inclusive os que envolvam protéses, o cirurgião-dentista é o único responsável perante o paciente sobre o trabalho executado e instalado.
Isso porque a relação que o paciente mantém é
exclusiva com o cirurgião-dentista. O cliente do
técnico é o cirurgião-dentista e não o paciente.
É responsabilidade do cirurgião-dentista o diagnóstico e o planejamento do tratamento e, como
mencionado, também é de sua responsabilidade
fornecer todos os dados necessários ao TPD para
a execução adequada da peça protética.
A execução dos preparos na cavidade bucal,
escolha da cor, tipo, formato e tamanho dos
dentes, escolha do material, instalação da peça,
controle das adaptações e ajustes também são
atribuições do cirurgião-dentista.
O Código de Defesa do Consumidor determina, assim, responsabilidade ao cirurgião-dentista
pelo serviço prestado e, caso haja algum defeito
na peça protética ou algum dano à saúde do pa-
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Assim como há o dever de o
cirurgião-dentista esclarecer
ao paciente o plano de
tratamento e seus custos,
é essencial também que
o técnico em prótese estipule
ao seu cliente a forma
de prestação dos serviços,
os valores de cada
procedimento e de eventuais
correções do trabalho
protético, além
de definir prazos, formas
de pagamento e entrega
do serviço
ciente, deve ser averiguada eventual ocorrência
de negligência, imperícia ou imprudência, bem
como a efetiva responsabilidade decorrente de
ato exclusivo do cirurgião-dentista.
Considerando que o serviço prestado tenha realmente algum vício de execução e que não tenha

sido possível percebê-lo no ato do recebimento do
material enviado pelo laboratório ou quando de
sua instalação na cavidade bucal, o cirurgião-dentista poderá requerer do técnico em prótese dentária o ressarcimento pelos prejuízos financeiros que
sofreu pela necessidade de refazer o serviço ao paciente, o que poderá se dar de maneira extrajudicial
ou judicial, uma vez que o técnico possui responsabilidade perante o seu cliente (o cirurgião-dentista)
em razão do serviço ofertado.
O técnico em prótese dentária possui responsabilidade civil quanto aos atos de sua competência: fundição, polimento, montagem dos dentes na peça, polimerização, acabamento final e
muitos outros – além de toda e qualquer prática
decorrente dos materiais recebidos, como guias
para a execução dos serviços laboratoriais. Daí a
importância de se exigir que o cirurgião-dentista
encaminhe os materiais de acordo com o que
preceitua a técnica.

As responsabilidades
criminal e sanitária
Os profissionais, clínicas e laboratórios têm a
obrigação de observar as normas de biossegurança, já que há um risco grande de os profissionais da área contraírem doenças infectocontagiosas advindas de material que tenha sangue
e saliva de pacientes.
Ao enviar o material ao laboratório, o cirurgião-dentista deve providenciar a desinfecção e/
ou descontaminação dos moldes e modelos. Do
mesmo modo que as próteses devem ser desin-
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fetadas antes de serem entregues ao paciente, o
procedimento deve ser adotado quando forem
encaminhadas ao laboratório para confecção,
ajustes, reparos ou polimentos.
Ao verificar o envio de materiais com sangue,
por exemplo, o laboratório deve devolvê-los ao
cirurgião-dentista ou, ao menos, emitir um comunicado de advertência para que os materiais
observem as normas preconizadas pela Vigilância Sanitária, diminuindo, assim, o risco de
contaminação cruzada.
Além de ser uma questão sanitária, essa é também uma questão ética, afinal os profissionais da
equipe de saúde bucal devem adotar procedimentos que resguardem as condições adequadas
de exercício profissional e de proteção à vida dos
pacientes e da equipe. Eventual contaminação de
pacientes por inobservância das regras de biossegurança pode comprometer não só o cirurgião-dentista, mas também o técnico em prótese
dentária. Em suma, ambos podem ser responsabilizados civilmente e criminalmente.
A maior parte dos crimes contra a saúde pública constituem crimes de perigo abstrato. Isso
significa dizer que se presume o perigo daquela
conduta para a sociedade. Por essa razão, cirurgiões-dentistas e técnicos devem primar por um
cuidado especial, principalmente no que diz respeito aos materiais utilizados em implantes e seus
componentes. Esses produtos somente podem
ser comercializados e utilizados em tratamentos
quando possuírem o devido registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
O recomendado é que, ao receber o material
para confecção da prótese sobre implantes, o
Técnico em Prótese Dentária solicite ao cirurgião-dentista o envio dos componentes correspondentes aos implantes instalados ou as especificações técnicas de marca, modelo e tamanho
para que os materiais complementares sejam
adquiridos nas formas da lei. Os dados dos lotes
desses materiais devem constar no prontuário
elaborado pelo cirurgião-dentista e na ficha do
laboratório de prótese.
A mesma cautela é necessária com os materiais de uso profissional que possuem prazo de
validade, o que se aplica aos estabelecimentos
odontológicos, inclusive aos laboratórios. Manter no estabelecimento material vencido é considerado um risco iminente à saúde pública,
pois expõe os pacientes a prejuízos que podem
ser incalculáveis.
Condutas como as descritas, além de infrações sanitárias, passíveis de penalidades administrativas aplicadas pela Vigilância Sanitária
local, também configuram crime contra a saúde
pública, previsto no Código Penal.
Há o pressuposto de que os cirurgiões-dentistas
e técnicos em prótese sejam conhecedores e plenamente conscientes de que podem criar perigo para
a saúde pública, principalmente quando fazem uso
de materiais vencidos ou de produtos sem registro

Há o pressuposto de que os cirurgiões-dentistas
e técnicos em prótese sejam conhecedores
e plenamente conscientes de que podem criar
perigo para a saúde pública, principalmente
quando fazem uso de materiais vencidos ou
de produtos sem registro na ANVISA
na ANVISA. Além disso, essas condutas também
ferem o disposto na Lei Federal nº 8137/90, que
define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.
O autor de uma infração sanitária pode ser
responsabilizado administrativa, civil e criminalmente. As infrações à legislação sanitária
federal, ressalvadas as previstas expressamente
em normas especiais, são as configuradas na Lei
n. 6.437, de 20.08.77.
Para que haja uma relação saudável, com um
exercício profissional seguro e ético tanto para o
cirurgião-dentista quanto para o técnico em prótese dentária, existem cuidados que devem ser observados. Para se pensar em relação de respeito os
profissionais devem ser conhecedores dos direitos
e deveres mútuos, que existem para garantir um
tratamento digno e de qualidade e a valorização da
Odontologia e daqueles que a exercem legalmente.

Fique atento
É dever de todos os profissionais,
indiscriminadamente, zelar e
trabalhar pelo perfeito desempenho
ético da Odontologia e pelo prestígio
e bom conceito da profissão, exercer
a profissão mantendo comportamento
digno, zelar pela saúde e pela
dignidade do paciente, propugnar
pela harmonia dos profissionais que
compõem a equipe de saúde bucal,
assumir responsabilidade pelos atos
praticados, além de não manter
vínculo com clínicas, laboratórios
ou profissionais que não possuam
registro no Conselho Regional,
comunicando os casos de exercício
ilegal da Odontologia.
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FISCALIZAÇÃO

Juntos

pela valorização da Odontologia
A observância de leis e normas existentes para o exercício regular de todos os profissionais
da Odontologia é de suma importância para a qualidade da assistência prestada à população

A

história da Odontologia no Brasil inicia-se praticamente com a chegada da
família real portuguesa ao país. Desde
então ocorreram grandes evoluções em prol do
melhor atendimento para a prevenção e o restabelecimento das enfermidades bucais. Uma delas
foi a criação de outras profissões além da de cirurgião-dentista, como as de técnicos em prótese
dentária (TPD) e técnicos e auxiliares em saúde
bucal (TSB e ASB).
No Brasil, o cirurgião-dentista possui sua profissão regulamentada por meio da Lei Federal
nº 5.081, de 24 de agosto de 1966, por meio da qual
se determina que o exercício da Odontologia no território nacional só é permitido ao profissional habilitado por faculdade oficial ou reconhecida, após o
registro do diploma na Diretoria do Ensino Superior e inscrição no Conselho Regional de Odontologia competente à região. Nas atividades técnicas
e auxiliares ocorre o mesmo: depois da devida conclusão de curso de formação específica, é obrigató-

ria a apresentação do respectivo diploma, registro
no Conselho Federal de Odontologia e a inscrição
no Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição o profissional exerça sua atividade.
A regulamentação da profissão do técnico em
prótese dentária se deu com a vigência da Lei
Federal nº 6.710/79, determinando os critérios
e limites para a atuação. O auxiliar em prótese
dentária (APD) ainda não possui sua atividade
profissional regulamentada por lei. Entretanto,
o Conselho Federal de Odontologia, por meio da
Resolução CFO – 63/2005, a normatiza, determinando que para o regular exercício da atividade, o
interessado deverá possuir inscrição no respectivo Conselho Regional de Odontologia do estado
onde se encontra estabelecido, mediante declaração firmada pelo cirurgião-dentista ou técnico em prótese dentária, com firma reconhecida,
atestando sua capacidade, junto a documentos
pessoais, conforme orientações presentes no site
do CROSP: www.crosp.org.br

Já os técnicos e auxiliares em saúde bucal tiveram suas profissões reconhecidas e normatizadas mais recentemente, pela Lei Federal nº
11.889, de 24 de dezembro de 2008. Além das
leis, cada uma das profissões da Odontologia também é normatizada pela resolução nº
63/2005 do Conselho Federal de Odontologia.
Todos os profissionais que compõem a equipe
de saúde bucal, sejam eles técnicos ou auxiliares, devem obediência ao Código de Ética e estão submetidos à fiscalização do CRO.
Visando fortalecer ainda mais as profissões
auxiliares, além de fomentar importantes discussões acerca de seu papel, o CROSP criou a
Câmara Técnica de Técnico e Auxiliar em Saúde Bucal e a Câmara Técnica de Técnicos em
Prótese Dentária.
O Conselho recebe diariamente diversas consultas que permeiam a atuação dessas profissões.
Então, preparamos a seguir um resumo do que
compete ou não a cada profissional.

www.facebook.com/crospoficial

Da atuação dos Técnicos em Prótese Dentária (TPD)
Certo

Errado

• Executar a parte mecânica dos
trabalhos odontológicos solicitados
pelos cirurgiões-dentistas.
• Ser responsável, perante o serviço de fiscalização
respectivo, pelo cumprimento das disposições
legais que regem a profissão.
• Ser responsável pelo treinamento de auxiliares
do laboratório de prótese odontológica.
• Realizar anúncios de seus serviços
exclusivamente a cirurgião-dentista ou clínicas
odontológicas. O anúncio deve conter o nome

do TPD ou do laboratório, do seu responsável
técnico e o número de inscrição no Conselho
Regional de Odontologia.

• Prestar, sob qualquer forma,
assistência direta a pacientes.
• Fazer propaganda e ofertar
serviços ao público em geral.
• Manter em sua oficina/
laboratório equipamento
e instrumental específico
de consultório e/ou clínica
odontológica.
• Atuar sem registro no CRO.
• Trabalhar com pessoas ou
para empresas sem registro.

Da atuação dos Técnicos em Saúde Bucal (TSB)

Fotos: Shutterstock

Certo
• Realizar suas atividades clínicas sob a
supervisão direta do cirurgião-dentista,
podendo as atividades extraclínicas ter
supervisão indireta.
• Participar do treinamento e capacitação
do auxiliar em saúde bucal e de
agentes multiplicadores das ações
de promoção à saúde.
• Participar das ações educativas atuando
na promoção da saúde e na prevenção
das doenças bucais.
• Participar na realização de levantamentos
e estudos epidemiológicos, exceto
na categoria de examinador.
• Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar
a prevenção das doenças bucais por meio
da aplicação tópica do flúor, conforme
orientação do cirurgião-dentista.
• Fazer a remoção do biofilme,
de acordo com a indicação técnica
definida pelo cirurgião-dentista.
• Supervisionar, sob delegação
do cirurgião-dentista, o trabalho
dos auxiliares de saúde bucal.
• Realizar fotografias e tomadas de uso
odontológico, exclusivamente em
consultórios ou clínicas odontológicas.
• Inserir e distribuir no preparo cavitário
materiais odontológicos na restauração
dentária direta, vedado o uso de
materiais e instrumentos não indicados
pelo cirurgião-dentista.
• Proceder à limpeza e à antissepsia

Errado

•
•

•
•

•

•

•

do campo operatório, antes
e após atos cirúrgicos, inclusive
em ambientes hospitalares.
Remover suturas.
Aplicar medidas de biossegurança no
armazenamento, manuseio e descarte
de produtos e resíduos odontológicos.
Realizar isolamento do campo
operatório.
Exercer todas as competências no âmbito
hospitalar, bem como instrumentar
o cirurgião-dentista em ambientes
clínicos e hospitalares.
Compor a equipe de saúde, desenvolver
atividades auxiliares em Odontologia
e colaborar em pesquisas.
Realizar também, sempre que necessário,
as atividades que competem aos
auxiliares em saúde bucal.
Realizar anúncios de seus serviços
exclusivamente a cirurgião-dentista
ou clínicas odontológicas.

• Exercer a atividade de forma autônoma.
• Prestar assistência direta ao paciente,
sem a supervisão do cirurgião-dentista.
• Realizar, na cavidade bucal do paciente,
procedimentos que não sejam de sua
competência, inclusive diagnóstico
de doenças bucais, instalação ou
remoção de aparelhos e manutenção
de tratamentos ortodônticos (trocas
de fios, elásticos ou outros dispositivos
ortodônticos).
• Fazer propaganda e ofertar serviços
ao público em geral.
• Atuar sem registro no CRO.
• Trabalhar com pessoas ou para
empresas sem registro.

FISCALIZAÇÃO

Da atuação dos Auxiliares
em Prótese Dentária (APD)
Certo

• Executar atividades de sua
competência, sempre sob a
supervisão do cirurgião-dentista
ou do técnico em prótese dentária,
em laboratórios anexos a consultórios, clínicas
odontológicas ou laboratórios de prótese dentária,
em estabelecimentos públicos ou privados.
• Reproduzir modelos.
• Realizar vazamento de moldes em seus diversos tipos.
• Efetuar montagem de modelos nos diversos
tipos de articuladores.
• Realizar prensagem de peças protéticas em resina acrílica.
• Executar fundição em metais de diversos tipos.
• Realizar casos simples de inclusão.
• Confeccionar moldeiras individuais
no material indicado.
• Realizar curagem, acabamento
e polimento de peças protéticas.

Foto: Shutterstock
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Errado

• Prestar, sob qualquer
forma, assistência
direta a pacientes.
• Fazer propaganda
e ofertar serviços
ao público em geral.
• Atuar sem registro
no CRO.
• Trabalhar com pessoas
ou para empresas
sem registro.

Da atuação dos Auxiliares em Saúde Bucal (ASB)
Certo
• Executar atividades de sua competência,
sempre sob a supervisão do cirurgiãodentista ou do técnico em saúde bucal.
• Organizar e executar atividades
de higiene bucal.
• Processar filme radiográfico.
• Preparar o paciente para o atendimento.
• Auxiliar e instrumentar os profissionais
nas intervenções clínicas, inclusive em
ambientes hospitalares.
• Manipular materiais de uso odontológico.
• Selecionar moldeiras.
• Preparar modelos em gesso.
• Registrar dados e participar da análise
das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal.
• Executar limpeza, assepsia, desinfecção
e esterilização do instrumental,
equipamentos odontológicos e do
ambiente de trabalho.

Errado

• Realizar o acolhimento do paciente
nos serviços de saúde bucal.
• Aplicar medidas de biossegurança
no armazenamento, transporte,
manuseio e descarte de produtos
e resíduos odontológicos.
• Desenvolver ações de promoção da saúde e
prevenção de riscos ambientais e sanitários.
• Realizar em equipe o levantamento
de necessidades em saúde bucal.
• Adotar medidas de biossegurança
visando ao controle de infecção.

• Exercer a atividade de forma autônoma.
• Prestar assistência direta ou indireta
ao paciente, sem a supervisão
do cirurgião-dentista ou
do técnico em saúde bucal.
• Realizar, na cavidade bucal do paciente,
procedimentos que não sejam de sua
competência, inclusive diagnóstico
de doenças bucais, instalação ou
remoção de aparelhos e manutenção
de tratamentos ortodônticos
(trocas de fios, elásticos ou outros
dispositivos ortodônticos).
• Fazer propaganda ao público em geral
e aos profissionais da Odontologia.
• Atuar sem registro no CRO.
• Trabalhar com pessoas ou para
empresas sem registro.
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GESTÃO

Sebrae e CROSP

na cruzada pelo Super Simples
Propósito é esclarecer as dúvidas em relação às novas regras para o recolhimento

Foto: Shutterstock

P

ara facilitar o entendimento dos
cirurgiões-dentistas sobre as novas
regras do Simples Nacional - um regime unificado de arrecadação e fiscalização de tributos aplicável às microempresas
e empresas de pequeno porte - o CROSP
solicitou ao Sebrae uma nota técnica. As
mudanças na legislação ocorreram com a
sanção da Lei Complementar 155/2016. A
norma garante menor incidência tributária
no programa Simples Nacional aos profissionais liberais que comprovarem gastos superiores a 28% com a folha de pagamento/
encargos sociais e pró-labore.
A lei que aumenta o acesso das pequenas e médias empresas ao Super Simples foi
sancionada em outubro de 2016, depois da
aprovação na Câmara, de passar pelo Senado e de retornar para análise dos deputados
após alterações do texto. As novas regras, no
entanto, começam a valer a partir de 2018.
Desta forma, os cirurgiões-dentistas passarão a ser inclusos no Anexo III do Simples
Nacional, cuja alíquota é de 6% na faixa de
faturamento de até R$ 180 mil ao ano.
A Lei Complementar 155/2016 também
aumenta de R$ 3,6 milhões, para R$ 4,8
milhões, o que equivale a uma média de R$
400 mil mensal, o limite máximo de receita
bruta anual para que pequenas empresas
participem do Simples Nacional.
Os impostos que fazem parte do Simples
Nacional e que deverão ser pagos a partir
da nova regra são: Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), Contribuição para o PIS/
Pasep, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e Contribuição Previdenciária Patronal (CPP).

A lei que aumenta o acesso das pequenas e médias empresas
ao Super Simples foi sancionada em outubro de 2016, depois
da aprovação na Câmara, de passar pelo Senado e de retornar
para análise dos deputados após alterações do texto. As novas
regras, no entanto, começam a valer a partir de 2018

FAIXA

ALÍQUOTA

REDUTOR

% TRIBUTO
MUNICIPAL

180.000

15,5%

0

14%

360.000

18%

4.500,00

17%

720.000

19,5%

9.900,00

19%

1.800.000

20,5%

17.100,00

21%

3.600.000

23%

62.100,00

23,5%

4.800.000

30,5%

540.000,00

Para a atividade de cirurgião-dentista são
duas hipóteses a partir das mudanças na Lei:
1. Para quem não tem funcionário ou para quem
tem uma folha salarial e pró-labore sobre a receita bruta menor que 28% (Anexo V)
2. Para quem tem uma folha salarial e pró-labore
sobre a receita bruta maior que 28% (Anexo III)
De acordo com estudo da Fundação Getúlio
Vargas – encomendado pelo Sebrae – na comparação com a tabela anterior de tributação, na
maioria dos casos é mais vantajoso optar pelo
Simples Nacional, como destaca a tabela ao lado.

www.facebook.com/crospoficial

Para quem não tem funcionário ou para quem tem uma
folha salarial sobre a receita bruta menor que 28%
ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (Vigência: 01/01/2018)
RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R$)

VALOR A
DEDUZIR

ALÍQUOTA

1a Faixa

Até 180.000,00

15,5%

–

2a Faixa

De 180.000,00 a 360.000,00

18%

R$ 4.500,00

3a Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

19,5%

R$ 9.900,00

4 Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

20,5%

R$ 17.100,00

5a Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

23%

R$ 62.100,00

6 Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

30,5%

R$ 540.000,00

a

a

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS

FAIXAS

De acordo com Sandra Fiorentini, consultora jurídica do Sebrae, o Simples Nacional se
apresenta como uma melhor solução, em termos de tributos. “Para empresas que contratam outros profissionais por hora sem vínculo
empregatício, é uma oportunidade de registrá-los como horistas. Com isso, a depender do
faturamento anual, a empresa pode ser inserida no anexo III do Simples Nacional, cuja tributação é menor, e ainda regulariza a situação
trabalhista”, avalia.
Sandra destaca, contudo, que o ideal é sempre
procurar um profissional contábil para que ele
faça a simulação e analise o enquadramento, já
que o total a pagar depende do faturamento e de
quanto ele representa em cada faixa.

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ISS

1a Faixa

25%

15%

14,1%

3,05%

28,85%

14

2 Faixa

23%

15%

14,1%

3,05%

27,85%

17

O Simples Nacional

3 Faixa

24%

15%

14,92%

3,23%

23,85%

19

4a Faixa

21%

15%

15,74%

3,41%

23,85%

21

5a Faixa

23%

12,5%

14,1%

3,05%

23,85%

23,5

6 Faixa

35%

15,5%

16,44%

3,56%

29,5%

–

O Simples Nacional é um regime tributário
que unifica o recolhimento de diversos impostos federais, estaduais e municipais. Antes da
aprovação da norma, as empresas pagavam
impostos por meio de diferentes guias. As
alíquotas também eram menos favoráveis às
empresas de pequeno porte e, por vezes, desproporcionais às aplicadas a grandes empresas.
Para optar pelo Simples Nacional, as microempresas e empresas de pequeno porte
devem estar isentas de débitos da Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do Seguro. No início do próximo ano, o regime de
tributação passará a contar com cinco tabelas
e apenas seis faixas de faturamento. Até lá, o
regime vigente permanece com seis tabelas e
20 faixas de faturamento. A nova versão da lei
também amplia o prazo para o parcelamento
de dívidas tributárias.

a
a

a

Para quem tem uma folha salarial
sobre a receita bruta maior que 28%
ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vigência: 01/01/2018)
RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R$)
1a Faixa

Até 180.000,00

ALÍQUOTA

VALOR A
DEDUZIR

6%

–

2 Faixa

De 180.000,00 a 360.000,00

11,2%

R$ 9.360,00

3a Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

13,5%

R$ 17.640,00

4a Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

16%

R$ 35.640,00

5a Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

21%

R$ 125.640,00

6a Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

33%

R$ 648.000,00

a

Histórico

FAIXAS

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS
IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ISS*

1 Faixa

4%

3,5%

12,82%

2,78%

43,4%

33,5%

2 Faixa

4%

3,5%

14,5%

3,05%

43,4%

32%

3 Faixa

4%

3,5%

13,64%

2,96%

43,4%

32,5%

4 Faixa

4%

3,5%

13,64%

2,96%

43,4%

32,5%

5a Faixa

4%

3,5%

12,82%

2,78%

43,4%

33,5%

6 Faixa

35%

15%

16,3%

3,47%

30,5%

–

a

a
a
a

a

O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5% transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a
14,92537%, a repartição será como na tabela abaixo.
FAIXA
5a Faixa
com
alíquota
efetiva
superior a
14,92537%

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS
IRPJ
(Alíquota
efetiva – 5%)
X
6,02%

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

(Alíquota
(Alíquota
(Alíquota
(Alíquota
efetiva – 5%) efetiva – 5%) efetiva – 5%) efetiva – 5%)
X
X
X
X
5,26%
19,28%
4,18%
65,26%

ISS
Percentual
de ISS
fixo em 5%

A norma que garante menor incidência tributária aos profissionais liberais foi aprovada no
Senado em junho de 2016. E foi a presença de
representantes das entidades odontológicas em
Brasília que fez com que os parlamentares entendessem a importância de incluir os profissionais da classe no anexo com menor tributação.
Na ocasião, o CROSP, a Associação Brasileira
dos Cirurgiões-Dentistas (ABCD) e a Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas (APCD)
foram representados em Brasília pelo presidente
da Comissão de Ética do Conselho, Wilson Chediek, que acompanhou pessoalmente a questão.
O CROSP cobrava a aprovação da emenda
na Lei que regulamenta o Simples Nacional
há quatro anos. Em junho de 2013, por exemplo, o Conselho enviou um ofício ao Conselho
Federal de Odontologia (CFO) para solicitar
apoio à inclusão dos consultórios odontológicos no Simples Nacional. Em 2014, acompanhou as votações até a aprovação do texto por
unanimidade na Câmara dos Deputados.

PROFISSÃO

Mudar é preciso

Nova abordagem quanto ao uso de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, conduzida pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem beneficiado o profissional e o setor

M

udar um determinado comportamento não é tarefa simples. Tanto que existe
uma ciência para isso, a psicologia, que
estuda o ser humano e seus processos mentais. A
mudança de hábitos e costumes requer um esforço
consciente para se alcançar um objetivo, que pode
precisar de um empenho maior dos envolvidos
quando essa meta é atingir o coletivo. É o que está
acontecendo em relação à adoção das boas práticas
de conduta no uso das Órteses, Próteses e Materiais
Especiais (OPME), conduzida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Os atores envolvidos nesse debate, iniciado
há alguns anos, estão trabalhando na alteração
desse comportamento individual de cada profissional da saúde para que o sistema coletivo
torne-se mais eficaz do ponto de vista financeiro, ético e para a conquista de maior autonomia
do profissional envolvido.
A polêmica a respeito da utilização consciente de OPME tem demonstrado a grande importância que a composição dos custos tem sobre
a saúde. O impacto desse debate e das resoluções dele decorrentes é maior em algumas especialidades que em outras, como a ortopedia,
a neurocirurgia, a cirurgia cardíaca e a cirurgia
e traumatologia bucomaxilofacial.
Essa mudança relacionada às boas práticas

visa não somente a escolha de materiais cirúrgicos, que reduzem os valores das operações, mas
também o estímulo à busca por tratamentos alternativos que possam substituir a intervenção
cirúrgica em determinados casos, desde que seja
a melhor solução para o paciente e que proporcione um maior bem-estar.
O cenário atual de recorde no desemprego,
que atingiu diretamente a vida de mais de 13
milhões de brasileiros, somado ao PIB negativo de -3,6 % em 2016 e ao panorama do segmento de saúde suplementar, que perdeu 2
milhões de consumidores, acendeu a luz para
a necessidade de mudança de mentalidade na
utilização das OPME. Como esclarece a ANS
em seu relatório do Grupo de Trabalho OPME,
cabe ao médico ou cirurgião-dentista assistente
a prerrogativa de determinar as características
(tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses
e próteses necessárias à execução dos procedimentos solicitados. Mas se a operadora quiser
contestar, ela poderá solicitar justificativa clínica e a indicação de, pelo menos, três marcas
diferentes de órtese ou prótese, dentre aquelas
regularizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Segundo dados da ANS, o mercado nacional de
produtos médicos movimentou R$ 19,7 bilhões

em 2014 (dado mais atual). Desse total, cerca de
20%, R$ 4 bilhões, com Dispositivos Médicos Implantáveis (DMI). Em 2012, aproximadamente
10% do total das despesas assistenciais referiam-se
a despesas com OPME.
Para normatizar o processo de contestação e trocas de pedido de OPME, a ANS desenvolveu uma
pesquisa de preços sobre DMI, com participação
voluntária das operadoras, que informam os valores de pagamento direto ao fornecedor e ao hospital, considerando a Unidade Federativa da compra.
Após vários debates estruturados, concluiu-se
que mudar traz benefícios e as vantagens são significativas para o cirurgião bucomaxilofacial que
passar a seguir as boas práticas em OPME. Além
de ganhar maior autonomia nas aprovações dos
procedimentos cirúrgicos, também ajuda no fortalecimento da especialidade. Para isso, é necessário apenas utilizar os protocolos relacionados nas
diretrizes, já pré-aprovadas nas reuniões do grupo
de trabalho de OPME na ANS.
Essa prática assegura uma liberação aos procedimentos elencados de maneira mais rápida e menos burocrática por parte das operadoras de saúde suplementar, resultando em um atendimento
mais ágil e de maior qualidade. Portanto, mudar
de comportamento pode não ser simples mas, certamente, pode ser compensador.

Foto: Shutterstock
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Mercado Livre e Conselho

unem forças em prol da saúde bucal da população
Já traz resultados positivos a assinatura de termo de cooperação para inibir a venda
de agentes clareadores dentais em desacordo com a resolução da Anvisa

U

O acordo foi firmado
com o objetivo de evitar
a comercialização na
Internet de clareadores
dentais com concentração
acima de 3% de peróxido
de hidrogênio. Cerca de
2.800 anúncios irregulares
já foram retirados do ar
-Dentistas (APCD), a Federação Nacional dos
Odontologistas (FNO) e a Associação Brasileira
da Indústria de Artigos e Equipamentos Médi-

cos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO) se reuniram para debater a proposta da Anvisa, que dispunha sobre o controle
de agentes clareadores dentais.
Já no ano de 2015 a Agência lançou uma resolução proibindo a venda de agentes clareadores dentais, sem prescrição odontológica, para o
público em geral.
O Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo reforça, no entanto, que a classe odontológica não pretende impedir o acesso da população aos agentes clareadores, mas esclarecer
que o uso dos géis é destinado ao tratamento
odontológico, cuja indicação terapêutica necessita de avaliação clínica e acompanhamento
de cirurgião-dentista. Sem a supervisão de um
profissional competente o paciente estará sujeito aos riscos relacionados à automedicação.
O CROSP realiza ainda outras ações para coibir a venda indiscriminada de produtos como os
materiais ortodônticos.

Foto: Shutterstock

m termo de cooperação assinado entre
o Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo (CROSP) e a empresa Mercado
Livre (site de vendas on-line) retirou do ar cerca
de 2.800 anúncios irregulares logo nos primeiros
meses após a formalização da parceria. O acordo
foi firmado com o objetivo de evitar a comercialização na Internet de clareadores dentais com
concentração acima de 3% de peróxido de hidrogênio, considerados dispositivos médicos e,
assim, obrigados a atender requisitos específicos
para comercialização, de acordo com a resolução
da Anvisa nº 06/2015.
Os anúncios já retirados do ar foram identificados pelo setor de fiscalização do CROSP em pesquisas ao site do Mercado Livre e também após
denúncias encaminhadas ao Conselho. A maioria
delas referentes a gel, caneta e kits clareadores.
Por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), esses artigos odontológicos só devem ser adquiridos e utilizados
sob orientação e prescrição do cirurgião-dentista. Caso contrário, pode haver danos à saúde
bucal do consumidor.
Ao firmar o acordo, o CROSP apresentou ao
Mercado Livre uma lista com cerca de 150 produtos vetados para venda sem prescrição odontológica. A intenção é de que a lista seja atualizada
sempre que novos produtos forem identificados.
Com o termo de cooperação em vigor, o
acompanhamento dos anúncios no Mercado
Livre tem sido uma prática diária no CROSP, de
forma a garantir o cumprimento da legislação.
Com o conhecimento técnico para a análise dos
anúncios, o Conselho reforça os mecanismos de
denúncia que a plataforma disponibiliza para os
usuários, compradores e vendedores.
Como a característica da comercialização
no Mercado Livre é uma operação virtual, a
fiscalização do Conselho tem como desafio a
dinâmica volátil e inerente a esse universo. Em
outras palavras, a possibilidade de incluir e excluir anúncios de produtos a todo instante exige
da fiscalização recursos específicos, capazes de
contornar o dinamismo desse meio.
A regulamentação relacionada à venda de
clareadores dentais é uma demanda antiga.
O assunto começou a ser discutido em 2013,
quando diversas entidades como o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP), a Associação Paulista de Cirurgiões-

Denúncias
Quando irregularidades forem identificadas, o internauta pode acionar
o Conselho pelo Fale Conosco do site www.crosp.org.br. Para tanto, é necessário
encaminhar o endereço referente ao anúncio ou seu código de identificação.
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Decisão sobre procedimentos radiológicos

favorece o inscrito
Desfecho de antiga disputa envolvendo o CRT-SP determina que a fiscalização é
incumbência do CROSP. Foi descartada também a obrigatoriedade de contratação
de técnico, passando a ser uma opção do cirurgião-dentista. As decisões são
referentes ao Tribunal Regional da 3a Região, englobando apenas os estados
de São Paulo e Mato Grosso do Sul

P

O CRTR-SP também
está impedido de solicitar
que profissionais de
Odontologia tenham
inscrição no Conselho de
Radiologia para exercer
a atividade. Portanto, os
que pagaram multa e/ou
anuidade, podem mover
ação na justiça
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or decisão judicial, clínicas e consultórios odontológicos do estado de São
Paulo que realizam procedimentos radiológicos só poderão ser fiscalizados pelo
Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo (CROSP). A determinação do desembargador federal, Marcelo Saraiva, ocorre após
disputa contra o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR-SP).
O CRTR-SP também está impedido de solicitar que profissionais de Odontologia tenham
inscrição no Conselho de Radiologia para exercer a atividade. A decisão não permite mais
recursos. Portanto, os que pagaram multa e/ou
anuidade, podem mover ação na justiça. O prazo para pedir os valores de volta é de cinco anos,
a partir da data do desembolso.

A disputa dos Conselhos é antiga e as decisões finais foram favoráveis ao CROSP. Em julgamento da apelação do Conselho de Odontologia, em 2015, a desembargadora designada à
época, Alda Basto, já havia decidido que:
“O Conselho Regional de Odontologia detém
competência exclusiva para fiscalizar cirurgiões-dentistas e clínicas odontológicas ante a preponderância da atividade, ilegalidade de fiscalização pelo Regional dos Técnicos em Radiologia
por ausência de lei a exigir duplo registro”.
O caráter obrigatório da contratação de um
técnico em radiologia – que era uma das reivindicações do Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia – foi contestada e, a partir da
vitória do CROSP, essa contratação tem caráter
optativo. Quando ela ocorrer, caberá ao CRTR-SP realizar a fiscalização da atividade desse
profissional e apenas isso, não competindo à
entidade fiscalizar o consultório ou a clínica –
atribuição do CROSP.
Vale lembrar que a decisão da Justiça não se
aplica a todo o território nacional: limita-se ao
Tribunal Regional da 3ª Região, que engloba os
estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, uma
vez que a ação se restringia a essa região.
Ressalte-se que a decisão da Justiça reconhece a importância do CROSP enquanto
órgão fiscalizador e ajusta a conduta do CRTR-SP, que nos últimos anos, segundo relatos
de profissionais da área, acabou por dificultar
a atuação de algumas clínicas e consultórios
odontológicos de radiologia.
Num dos trechos do relatório dessa ação, declara-se ilegítima e ilegal a fiscalização feita pelo
CRTR e nulas as autuações expedidas pela entidade contra cirurgiões-dentistas e suas clínicas.
Em síntese, entendeu o TRF que a própria lei
autoriza o cirurgião-dentista a utilizar recursos
de radiologia para pesquisa e diagnóstico, já que
a especialização desse profissional em Radiologia Odontológica e Imaginologia pressupõe a
dispensa de técnico inscrito no CRTR para efetuar tal procedimento, “uma vez que, aparentemente, a radiologia odontológica é uma especialidade da Odontologia e não o contrário.”
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O índice da
remuneração

A devida atenção ao Fator de Qualidade (FQ), instituído pela ANS e calculado a partir
do IPCA, pode representar a melhoria dos rendimentos para os cirurgiões-dentistas

Fotos: Shutterstock

U

ma forma de garantir melhor remuneração aos profissionais e valorizar a
Odontologia, caso não haja acordo entre
o prestador de serviço e a operadora, o Fator de
Qualidade (FQ) é o cálculo que reflete a qualificação do profissional. O índice é aplicado quando não há percentual predefinido no contrato
entre o prestador de serviço e a operadora de
plano de saúde e quando não há acordo entre as
partes após os primeiros 90 dias do ano.
O FQ foi estabelecido pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) e está em vigor
para os hospitais desde o início de 2016. Para os
demais prestadores – clínicas, serviços de diagnóstico por imagem, laboratórios e profissionais
de saúde – o FQ começou a valer este ano. Ele
é aplicado ao Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) e demonstra o cumprimento ou
não de requisitos de qualidade do profissional. O
índice varia entre 85% e 105%, a depender dos
resultados de cada prestador.
Para chegar a 105%, ou seja, o maior índice, o
cirurgião-dentista deve comprovar titulação (residência, título de especialista, pós-graduação latu
senso e stricto senso), responder um questionário e
assistir a um vídeo sobre qualidade em saúde, que
tem como tema “cuidado centrado no paciente”. O
cirurgião-dentista que não tem titulação pode alcançar os 100% de reajuste se assistir ao vídeo e responder o formulário. Já quem não cumpre nenhum
dos requisitos só tem direito a 85%, o menor índice.
De acordo com a diretora adjunta de Desenvolvimento Setorial da ANS, Michelle Mello, os critérios de avaliação de qualidade dos profissionais
serão aperfeiçoados ao longo do tempo. “Essa discussão de qualidade ainda está começando. Esse é
apenas o primeiro passo e decidimos que a titulação seria o primeiro critério para definir a qualidade do serviço prestado. Não se trata de punição,
queremos que o profissional com melhor desempenho seja mais bem remunerado”, afirmou.
São os Conselhos Profissionais – ou entidades
indicadas pelos Conselhos – que elaboram os critérios para aplicação do Fator de Qualidade em
parceria com a ANS. Eles são anuais e todas as
alterações são publicadas no portal da Agência.
Até mesmo quem tem o reajuste predefinido em
contrato ou quem conseguiu negociar com o pla-

Para chegar a 105%, ou seja, o maior índice, o cirurgiãodentista deve comprovar titulação, responder um
questionário e assistir a um vídeo sobre qualidade em
saúde, que tem como tema “cuidado centrado no paciente”

www.facebook.com/crospoficial

no de saúde deve responder ao questionário. Isso
porque o FQ também serve de base para uma
pesquisa sobre os prestadores na área da saúde
suplementar e é subsídio para a elaboração de
programas e políticas para o setor, em particular
o Qualiss – Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar.
A ANS destaca que, embora todos os profissionais tenham de responder ao questionário do Fator
de Qualidade, o reajuste é aplicado para cerca de
80% dos prestadores de serviço. Isso porque atualmente 20% dos contratos têm cláusulas de livre
negociação. Desse percentual, boa parte dos prestadores consegue negociar o reajuste nos três primeiros meses do ano. Apenas os profissionais que
não chegam a um acordo com a operadora é que
recebem o reajuste baseado nas regras da ANS.

A norma do reajuste anual
A Lei Federal nº 13.003/2014 apresentou alterações específicas no relacionamento entre operadoras odontológicas e cirurgiões-dentistas prestadores de serviços. Por exemplo, tornou obrigatória
a existência de contratos escritos entre as partes,
abrangendo a forma de reajuste dos honorários
profissionais, a substituição de prestadores de serviços, dentre outros aspectos importantes na prestação do serviço odontológico.

Acompanhe o que mudou
Resolução Normativa – RN nº 363/2014

Estabelece regras para celebração
dos contratos escritos firmados entre
as operadoras de planos de assistência
à saúde e os prestadores de serviços
de atenção à saúde.
• Todos os aspectos da relação comercial
entre operadoras e prestadores devem
ser formalizados em contratos escritos;
• Os contratos escritos devem conter
cláusulas que determinem os valores
dos serviços contratados, os critérios,
a forma e a periodicidade do reajuste;
• O valor dos honorários deverá ser
acordado entre a operadora e o seu
prestador de serviços;
• O contrato deve apresentar prazos e
procedimentos para faturamento e
pagamento dos serviços prestados, bem
como penalidades pelo descumprimento
dos acordos estabelecidos;
• A ausência de contrato escrito, de
cláusulas contratuais obrigatórias ou
cláusulas em desacordo com a legislação
submetem as operadoras à penalidades
administrativas por parte da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Resolução Normativa - RN nº 364/2014

Links úteis

Estabelece o índice de reajuste pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS - a ser aplicado pelas operadoras

de planos de assistência à saúde aos
seus prestadores de serviços de atenção
à saúde em situações específicas.
• Regra geral: o índice de reajuste deve
estar previsto em contrato, livremente
negociado entre as operadoras e
prestadores, não se aplicando, nesse caso,
o índice de reajuste definido pela ANS;
• Regra específica: caso o contrato
preveja apenas livre negociação sem
um índice predefinido, a operadora
e o prestador de serviços deverão
negociar o valor do reajuste nos
primeiros 90 dias do ano. Se não
houver consenso, deverá ser aplicado
o índice de reajuste definido pela ANS,
qual seja, 100% do IPCA.
Resolução Normativa - RN nº 365/2014

Estabelece regras sobre a substituição
de prestadores de serviços de atenção
à saúde não hospitalares.
• É facultada a substituição de prestadores
de serviços, desde que por outro
equivalente e mediante comunicação
aos beneficiários com 30 (trinta) dias
de antecedência;
• A informação aos usuários deve ser
disponibilizada com antecedência
mínima de 30 dias, contados da
data da efetiva substituição, e deve
permanecer acessível por 180 dias.

Central de Atendimento
a Prestadores:

www.ans.gov.br/prestadores/central-deatendimento-a-prestadores
Recebe denúncias, reclamações,
consultas, sugestões, dúvidas, pedido
de informações e de reuniões.
Infrações Éticas no relacionamento
entre Operadoras e Prestadores
de Serviços:

www.crosp.org.br/denuncias.html

Recebe denúncias sobre glosas
imotivadas, inobservância da legislação
da ANS e do Código de Ética sobre
os contratos, irregularidade na atuação
dos auditores, descredenciamentos
imotivados, irregulares ou indevidos,
exigências indiscriminadas de raios x
entre outros.

Atualmente 20% dos contratos têm cláusulas de livre
negociação. Desse percentual, boa parte dos prestadores
consegue negociar o reajuste nos três primeiros meses do ano.
Apenas os profissionais que não chegam a um acordo com a
operadora é que recebem o reajuste baseado nas regras da ANS
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EVENTO

Posse reúne

autoridades e convidados
Compromisso de valorização da Odontologia mira a qualidade do atendimento
à população por meio do exercício da ética profissional de cirurgiões-dentistas,
técnicos e auxiliares em prótese dentária e técnicos e auxiliares em saúde bucal –
são cerca de 130 mil inscritos que dão vida ao CROSP

Conselheiros eleitos para a gestão
2017-2019 em solenidade no Palácio
dos Bandeirantes

Juliano do Vale, Fernando Capez, deputado
estadual, e Silvio Cecchetto, presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas
(ABCD), ressaltaram o trabalho que vem sendo realizado pelo CROSP em sintonia com as
instituições do setor que trabalham em prol

Foto: Márcia Alves

Evento de posse contou com
cerca de mil convidados

da valorização da Odontologia, bem como
a grande importância que esta área representa para a saúde da população.
O presidente do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo, Cláudio Miyake,
fez inúmeros agradecimentos. “Nestes momentos temos de recordar, reconhecer e
agradecer”. Segundo Miyake, o segredo do
trabalho que o CROSP vem desempenhando é ser um “trabalho conjunto”, referindo-se
ao governo do Estado, prefeituras, universidades e demais entidades de classe do setor,
como a APCD, ABCD, entre outras.
O presidente do CROSP lembrou ainda
que há um ano, quando foi inaugurada a
Casa da Odontologia Paulista, o Conselho
iniciou as comemorações dos 50 anos do
CROSP, fundado em 1966. “Hoje, com a solenidade de posse, estamos encerrando essas comemorações dos 50 anos”, disse. “Temos muito trabalho pela frente”, afirmou.
A solenidade foi marcada também por
homenagens a ex-conselheiros, remidos e
especialistas. Cerca de mil pessoas prestigiaram a cerimônia.

Foto: arquivo CROSP

O

s conselheiros do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP), eleitos para a gestão do
biênio 2017-2019, foram empossados em 11 de
maio, durante cerimônia realizada no Palácio
dos Bandeirantes, na Capital. O governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin e outras autoridades prestigiaram a solenidade.
A cerimônia foi aberta com a leitura do termo de posse por Juliano do Vale, presidente do
Conselho Federal de Odontologia (CFO). O
mandato vigora de 20 de abril de 2017 a 19 de
abril de 2019.
Tomaram posse Claudio Miyake, Marco Antonio Manfredini, Marcos Jenay Capez, Rogério Adib Kairalla, Wilson Chediek, Cintia Rachas Ribeiro, Marcelo Januzzi Santos, Nilden
Carlos Alves Cardoso, Sandra Kalil Bussadori
e Sofia Takeda Uemura.
Geraldo Alckmin destacou o desafio que o
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e outras instituições ligadas à classe, em parceria com o Governo do Estado, possuem para
conter o avanço do câncer bucal. Alckmin parabenizou os conselheiros nominalmente.
Em seus discursos dirigidos aos convidados

POLÍTICAS PÚBLICAS

www.facebook.com/crospoficial
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CROSP reforça
valorização da profissão
para novos prefeitos
O

Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (CROSP) encaminhou
ofício aos 645 prefeitos do Estado, no
qual defende a qualidade dos serviços odontológicos nos municípios. Entre os pontos destacados estão a necessidade de designar cirurgiões-dentistas para as Coordenações de Saúde
Bucal e a importância da indicação de um responsável técnico para as unidades que oferecem
atendimento odontológico.
Com o gesto, o Conselho reforça as contribuições para melhorias no atendimento prestado

na área de saúde bucal. O ofício traz também
esclarecimentos sobre a obrigatoriedade dos
profissionais em se inscrever no CROSP.
A entidade solicita que as prefeituras concedam atenção especial às condições de trabalho dos profissionais e à estrutura oferecida
nos estabelecimentos de saúde.
O CROSP ressalta a possibilidade de parceria com os municípios, a partir do Programa Integração, com palestras sobre os mais
diversos temas da Odontologia para os profissionais da área.

Para ler o ofício na íntegra,
use o QR-Code ao lado.
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Documento pontua os aspectos fundamentais para a
manutenção da qualidade dos serviços odontológicos
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FORMAÇÃO I

Teste de progresso
supera as expectativas
Prova contou com grande adesão dos alunos inscritos
e busca fortalecer formação acadêmica
Alunos de 8 universidades
do Estado realizam teste
de progresso

Foto: arquivo CROSP

E

m parceria com instituições de ensino superior do estado de São Paulo, o CROSP
liderou a iniciativa que tem o intuito de
ser uma ferramenta de avaliação da performance de estudantes de Odontologia, com viés
de aplicação para a avaliação de currículos e de
características institucionais. Desenvolvido com
o respaldo de estudos acadêmicos das áreas de
educação e saúde (já vem sendo aplicado na Medicina há aproximadamente 13 anos), o exame
se concretizou na manhã de 25 de março, quando foi aplicado pelo primeiro Núcleo de Avaliação constituído na Odontologia.
Alunos de todos os anos da graduação nessa
área, de oito universidades do estado, realizaram o teste, que ocorrerá a cada dois anos.
A iniciativa, pioneira na Odontologia, contou com a parceria da UNESP (São José dos
Campos), UNG (Universidade de Guarulhos),
UNIMAR (Universidade de Marília), UNISA
(Universidade de Santo Amaro), UNIMES
(Universidade Metropolitana de Santos),
UNICID (Universidade Cidade de São Paulo),
UMC (Universidade de Mogi das Cruzes) e
UNIBRASIL, que compõem o Núcleo de Avaliação junto ao CROSP.
Cerca de 70% dos inscritos realizaram a
prova composta por 100 questões de múltipla escolha, que abrangeram conteúdo de
todas as áreas do currículo universitário em
Odontologia, baseado nas competências das
DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Odontologia). Os resultados são disponibilizados para estudantes e instituições de ensino,
que têm acesso a uma análise estatística de seu
desempenho em relação aos demais participantes. Não há caráter competitivo ou classificatório na avaliação. O foco é estabelecer um
ponto de apoio para melhorias contínuas na
qualidade da formação de novos profissionais.
Logo após completar a prova, a estudante Carina Dias, que cursa o primeiro ano da graduação, avaliou que “o teste é bom para a universidade, que vai saber o nível do ensino que está
oferecendo, e também para os alunos, porque
possibilita a autoavaliação”. Juliana Costa, também do primeiro ano, apoia a iniciativa do teste

Os resultados são
disponibilizados para
estudantes e instituições
de ensino, que têm acesso
a uma análise estatística
de seu desempenho
em relação aos demais
participantes. Não
há caráter competitivo
ou classificatório
na avaliação

de progresso. Ela comentou que após a prova, a
sensação é de que “há muito o que aprender”. Já
Victor Gonçalves, do terceiro ano, comemorou o
fato de o teste ter trazido questões sobre diagnóstico e ressaltou que “é importante avaliar como os
alunos estão assimilando os conteúdos”.
A prova foi elaborada pelo Núcleo de Avaliação – as questões propostas foram padronizadas
e validadas pela Fundação para o Vestibular da
Universidade Estadual Paulista (VUNESP), uma
das mais respeitadas organizadoras de provas e
concursos do país. Foram 3 anos de trabalhos do
Núcleo, coroados com a aplicação do teste. Mary
Caroline Skelton Macedo, uma das coordenadoras, afirma que nova edição já está programada
para 2019, “a fim de observar a evolução da performance dos estudantes e fornecer aos cursos
subsídios para a análise de seus currículos. Os
dados podem apontar, por exemplo, para a necessidade de eventuais mudanças na matriz curricular e melhorias de infraestrutura, e o CROSP
acompanhará de perto este processo”.

FORMAÇÃO II

www.facebook.com/crospoficial
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Projeto sugere proibição do

ensino 100% a distância
na área da saúde

Iniciativa foi resultado de um Grupo de Trabalho que contou com a participação do CROSP.
O objetivo é garantir a formação adequada e humanística aos profissionais da área

N

colocar os pacientes em situações de risco.
O tema foi discutido em audiência pública e
o documento, com as recomendações do Fórum, foi entregue aos parlamentares no fim do
ano passado. Além disso, os deputados estaduais receberam um documento que compilava
o posicionamento de cada um dos conselhos a
respeito da educação a distância. Na ocasião, o
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo ressaltou que era necessário ter cautela em
relação aos cursos a distância, diante da importância do trabalho dos profissionais da saúde
para a sociedade. A minuta destacou ainda que
as carreiras da saúde exigem primor e aptidão
no desenvolvimento de ações de prevenção,
promoção, proteção e reabilitação da saúde, individual e coletivamente. Frente a essas premissas o Conselho avaliou que a oferta de cursos a
distância – tanto técnicos, quanto de graduação
– poderia representar grave prejuízo à sociedade e gerar danos de natureza irreparáveis.
De acordo com o projeto que tramita na
ALESP, as competências exigidas para os profissionais da saúde não podem ser desenvolvidas
sem que haja o contato com os pacientes, ou
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os últimos anos o acesso ao ensino superior cresceu no Brasil na modalidade
presencial, assim como na educação a
distância (EAD). E boa parte das instituições de
ensino que oferece cursos a distância está concentrada na região sudeste, segundo dados da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED).
Não há dúvida de que o ensino a distância cumpre
um importante papel em uma sociedade em desenvolvimento, mas nem sempre a modalidade é
adequada para todas as áreas do conhecimento.
Em 2016 o pleno do Conselho Nacional de Saúde, que é formado por representantes de diversas
organizações, se posicionou contra a educação totalmente a distância em profissões ligadas à saúde.
A avaliação foi de que 14 categorias, incluindo a
Odontologia, necessitam de aulas presenciais para
garantir uma formação humanística adequada. Na
resolução n.º 515, de 07/10/2016, o Conselho concluiu que o ensino a distância nas diferentes áreas
da saúde pode trazer prejuízos à formação dos profissionais e, consequentemente, à sociedade.
O assunto foi amplamente discutido no decorrer
de 2016 e o debate foi parar na Assembleia Legislativa de São Paulo que, neste ano, publicou no Diário
Oficial da ALESP o projeto de lei nº 52. A norma
proíbe o funcionamento dos cursos de graduação
na área de saúde na modalidade a distância. O texto
já passou pela Comissão de Educação e Cultura da
Casa e aguarda o parecer da CCJ para ser votado
em plenário. (atualizado em 22/05/2017)
O projeto que proíbe cursos a distancia na saúde teve ampla colaboração do Grupo de Trabalho
(GT) de Educação do Fórum dos Conselhos Atividade Fim da Saúde (FCAFS).
No texto, subscrito por conselhos profissionais
da saúde (Biologia, Biomedicina, Educação Física,
Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia, Farmácia, Medicina, Medicina
Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e
Serviço Social), o Grupo de Trabalho se posicionou contrário à aprovação de cursos a distância
no Estado de São Paulo. O documento destacou
que “apesar de reconhecer que a modalidade EAD
facilita o acesso de amplas camadas da população
ao ensino superior, as profissões da saúde pressupõem atendimento direto ao paciente”. Sem a
formação adequada, os profissionais poderiam

seja, a experiência prática. Portanto, um curso a
distância não atende o que se espera dos futuros
cirurgiões-dentistas e demais profissionais da
saúde. A avaliação é de que a falta desse contato
pode trazer consequências não só para o cirurgião-dentista mas também para os pacientes.
O projeto de lei que proíbe os cursos a distância
na área da saúde será fiscalizado pelo Conselho
Estadual de Educação, sem prejuízo da atuação
do Ministério Público Estadual, dos Conselhos
de fiscalização profissional das categorias da saúde ou de outras instituições competentes. Se o
texto for aprovado, entrará em vigor na data da
publicação e será regulamentado pelo poder executivo no prazo de 120 dias.

Tramitação no
Congresso Nacional
Na Câmara dos Deputados o assunto também
entrou na pauta. Em março deste ano a deputada Alice Portugal (PC do B/BA) apresentou uma
proposta com a mesma intenção, baseada em resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O
CNS também é contrário à autorização de cursos
da área de saúde realizados totalmente a distância.

QUER PRATICIDADE NA HORA
DE EXPLICAR A ODONTOLOGIA?

1. Lábios

• Retrações gengivais

2. Língua (principalmente as bordas)

• Restaurações mal adaptadas

3. Assoalho (região embaixo da língua)

• Presença de cárie

4. Gengivas e mucosa jugal (bochecha)

• Áreas dentais desmineralizadas

5. Palato (céu da boca)
6. Tonsila ou amígdala

2
Contato
6

Os tratamentos variam de acordo com o
tipo de dor orofacial e sua complexidade.
Nas dores crônicas o tratamento pode
ser prolongado, havendo necessidade de
acompanhar o paciente. Assim, a abordagem pode ser uni ou multidisciplinar . Eis
alguns exemplos de opções terapêuticas:

Devido à:

5

www.crosp.org.br
acupuntura@crosp.org.br
3549-5500

O cirurgião-dentista especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais é o
profissional habilitado responsável pelos
tratamentos:
• deformidade dentofacial;
• cirurgia da articulação temporomandibular
ATM;
• cirurgia reconstrutiva da face
• diagnóstico e tratamento de cistos e tumores;
• infecções faciais;
• enxerto ósseo e implantes;
• cirurgia das glândulas salivares;
Contato
Prevenção
Diagnóstico
de
• diagnósticoedo
câncer de boca;
www.crosp.org.br
• cirurgia dentoalveolar
(dentes retidos);
dentistica@crosp.org.br
• cirurgia oral em ambiente hospitalar;
periodontia@crosp.org.br
• trauma dentomaxilofacial;
3549-5500

• Moldeira mal adaptada

Em janeiro de 2015 a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou a
resolução que dispõe sobre o controle de
comercialização, publicidade e venda de
clareadores dentais. A venda dos agentes clareadores só pode ser realizada com
prescrição de cirurgiões-dentistas e as
embalagens e campanhas dos produtos
devem seguir os termos da resolução.
Contato

4

• Método de terapia física (calor, ultrassom,
TENS, etc.)

Esclarecimento à população

• Gel clareador em excesso

Acupuntura

Câncer bucal

www.crosp.org.br
3549-5500

Os agentes clareadores só podem ser
vendidos com prescrição de um cirurgião dentista.
Acupuntura

• Acupuntura
• Medicamentos
• Cirurgia em casos específicos

Os pacientes com dor crônica também
podem apresentar alterações psicológicas ou psiquiátricas associadas, como
depressão e ansiedade. Estas podem
também exigir tratamento especializado. O mesmo ocorre em relação a distúrbios do sono.

Analgesia, anestesia

Apagar os ruídos do motorzinho odontológico

Atendimento de pacientes alérgicos

Atendimento de pacientes com necessidades
speciais

Atendimento de pacientes queimados

Controle da ânsia de vômito nas moldagens
da cavidade oral

Os implantes dentais fazem parte
da rotina dos tratamentos odontológicos. Saiba um pouco mais
sobre essa moderna tecnologia.

Controle da hemorragia

Controle da salivação

Preparação pré e pós operatória

Contato
www.crosp.org.br
estomatologia@crosp.org.br
3549-5500

Contato
HIPNOSE
www.crosp.org.br
homeopatia@crosp.org.br
NA ODONTOLOGIA
3549-5500

Estomatologia

Contato
A Homeopatia
proporciona maior enwww.crosp.org.br
tendimento
entre profissionais, ganho
hipnose@crosp.org.br
de saúde ao3549-5500
paciente e satisfação àquele
que a pratica.

Câmara Técnica de

Estomatologia
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Controle do bruxismo

Contato

dtm@crosp.org.br
3549-5500

Disfunção Temporomandibular
Contato
www.crosp.org.br
e Dor
Orofacial
endodontia@crosp.org.br

Endodontia

3549-5500

Câmara Técnica de

Câmara Técnica de

Disfunção Temporomandibular
e Dor Orofacial

Endodontia

Câmara Técnica de

O mau hálito é um problema importante, pois:
• Prejudica relacionamentos (afetivos, profissionais e sociais)
• Interfere na autoestima e causa
prejuízos na qualidade de vida

Auxiliar em Prótese Dentária – APD
Esse profissional da Odontologia somente poderá exercer suas atividades sob a
supervisão do TPD ou do cirurgião-dentista, sendoContato
vedada a atuação na forma
autônoma.
www.crosp.org.br

Mau hálito tem tratamento
e controle quando bem diagnosticado
e acompanhado por
Contato
um profissional qualificado.

Implantodontia

Homeopatia

www.crosp.org.br
tecnicosprotese@crosp.org.br
3549-5500

implantodontia@crosp.org.br
3549-5500

Câmara Técnica de

Câmara Técnica de

Homeopatia

Hipnose

Quem avisa amigo é!

É o profissional competente a executar a parte laboratorial dos trabalhos
odontológicos, atuando de forma autônoma ou em sociedade com colegas
ou cirurgião-dentista. Presta serviços
indiretos aos pacientes, sendo essencial para a equipe de saúde e para a
Odontologia em geral. O Código de
Ética Odontológica e as legislações vigentes apresentam direitos e deveres
ao TPD. Por isso, é fundamental conhecer e participar do CRO, órgão de
fiscalização e orientação profissional.

Controle da dor

Potencializar as medicações prescritas: analésicos, antibióticos, antiinflamatórios,etc.

CTBMF

www.crosp.org.br
Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofaciais
Câmara Técnica de

Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofaciais

A profissão de Técnico em Prótese Dentária foi regulamentada pela Lei no.
6.710, de 5 de novembro de 1979. O seu
exercício é permitido exclusivamente
ao profissional habilitado em curso de
nível técnico e regularmente inscrito
no Conselho Regional de Odontologia
da jurisdição em que atua.

Implantes dentais

Controle da ansiedade e medo

Orientação da higiene bucal

• A escovação diária e a visita regular ao
cirurgião-dentista vai ajudá-lo a manter seus dentes sadios por mais tempo.

Técnico em Prótese Dentária – TPD

O preparo dos medicamentos homeopáticos é de responsabilidade do
farmacêutico especialista em homeopatia, seguindo normas técnicas específicas para o seu preparo. O medicamento está regulamentado em todo o
país, através da Farmacopéia Homeopática Brasileira - Anvisa, garantindo
a qualidade, sem risco de reações adversas e de efeitos colaterais, em comparação aos medicamentos convencionais, quando utilizados com critério e
conhecimento pelo profissional cirurgião-dentista homeopata.

Aceleração da cicatrização

• A doença periodontal, também pode
atingí-lo como a qualquer outro dente;

Clareamento Dental

6. O medicamento homeopático tem
alguma regulamentação específica?

Acalmar pacientes com espasmos musculares

• A restauração deve proteger o dente
de fraturas;

Quando, além de DTM o paciente apresentar outras dores na região da cabeça
O queContato
você deve saber sobre
e pescoço, como
enxaqueca ou cefaleia
www.crosp.org.br
tipo tensão
e cervicalgias, todas elas dectbmf@crosp.org.br
vem ser
adequadamente diagnosticadas
3549-5500
e tratadas para controle total da dor.

Dentística e Periodontia

A hipnose pode ser utilizada na
Odontologia em situações como:

Sim, desde que bem cuidado, pois
ele pode cariar novamente sem nenhum sinal de dor, já que o nervo
foi removido.

• Mudanças de hábitos

Câmaras Técnicas de

Câmara Técnica de

O dente com canal tratado
permanece em função sem
problemas?

• Placas miorrelaxantes, que são aparelhos
de uso bucal

Irritação gengival
3
6

Copyright: Agência Tales Rocha

2

Como são feitos os tratamentos?
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Devido a:
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Sensibilidade dentária

Procure um espelho em um local bem iluminado e verifique:

Imagem meramente ilustrativa

Todas as regiões da boca devem ser examinadas:

1

A Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais é uma especialidade odontológica na
qual o profissional é formado em um programa de pós-graduação, especialização/
residência, em ambiente hospitalar. É de
extrema importância no atendimento das
urgências/emergências hospitalares e cirurgias ambulatoriais, no tratamento das
doenças, lesões, anomalias congênitas e adquiridas do sistema estomatognático, além
das infecções, traumas faciais e deformidades de origem bucodentofaciais.

O que pode ocorrer com o uso indevido
dos agentes clareadores, sem a
orientação do cirurgião-dentista?

Autoexame da boca

CONSULTE OS FÔLDERES
DISPONÍVEIS NO SITE DO CROSP

Informações
3549-5500

Prótese Dentária

Implantodontia

Mau hálito

Contato

www.crosp.org.br

ao Técnico e Auxiliar
em Prótese Dentária
halitologia@crosp.org.br
Câmara Técnica de Técnicos em

Você precisa estar bem informado
Comissão de

Halitologia

Algumas orientações:
Quando se fala em doenças relacionadas ao
trabalho - DRT, refere-se a alterações e patologias que surgem em razão da atividade
laboral. O Ministério da Saúde reconhece 4
doenças odontológicas relacionadas ao trabalho, entre elas:

Conheça melhor a Odontologia
Legal e conte com um Especialista
sempre que precisar!
Quais os principais procedimentos que
o cirurgião-dentista realiza no paciente
hospitalizado?
• Redução e eliminação de focos infecciosos;
• Condicionamento bucal na oncologia geral,
pré e pós transplante de medula óssea e de
órgãos, etc;
• Laserterapia - mucosite oral, feridas, etc;
• Protocolos de higiene bucal em UTIs e
enfermarias;
• Instalação de placas protetoras;
• Remoção de aparelhos ortodônticos;
• Assistência odontológica preventiva e
curativa (extrações, cirurgia oral,
periodontia, dentística, prótese, etc);
• Realização de biópsias;
• Aplicação de toxina botulínica com fim
terapêutico.

• Alterações pós-eruptivas de cor dos tecidos
duros dentários (CID-K03.7)
• Gengivite crônica (CID K05.1)
• Estomatite ulcerativa crônica (CID K12.1)

Cabe salientar que ainda faltam mais estudos científicos para relacionar outras doenças odontológicas relacionadas ao trabalho,
principalmente as doenças da “modernidade” como, por exemplo, os DTM - Disfunções Têmporomandibulares.

Os profissionais de saúde que se dedicam aos cuidados a atletas devem ter conhecimento das regras que
envolvem exames antidoping. Anualmente, a WADA
(World Anti Doping Agency) publica a relação de substância que tem uso proibido pelos atletas. Com o cirurgião-dentista não é diferente. Devemos conhecer
os medicamentos que prescrevemos assim como seu
processo metabólico.

Contato

www.crosp.org.br
odontogeriatria@crosp.org.br
www.wada-ama.org
3549-5500

Para acessar a lista:
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DOPING

Odontogeriatria
Contato

www.crosp.org.br
odontologiaesporte@crosp.org.br
3549-5500

www.abcd.gov.br

Câmara Técnica de

Odontologia do
Esporte
Contato

www.crosp.org.br
odontologiatrabalho@crosp.org.br
3549-5500

O cirurgião–dentista especialista é
chamado Odontolegista.
O Odontolegista trabalha em universidades, convênios odontológicos, institutos médico-legais, escritórios de consultoria odontológica,
ou ainda como autônomo.
A Odontologia Legal abrange a identificação humana, perícias em foro
cível, trabalhista, administrativo e
Contato

Contato

www.crosp.org.br
odontologialegal@crosp.org.br
3549-5500

3549-5500

Câmara Técnica de

Odontologia Legal
Câmara Técnica de

Odontologia Hospitalar

Odontologia do Trabalho

Odontologia do Esporte

Odontologia
Hospitalar

criminal, prestando esclarecimentos
www.crosp.org.br
Odontologia
doà sociedade.
Trabalho
importantes
odontologiahospitalar@crosp.org.br
Câmara Técnica de

Câmara Técnica de

Odontogeriatria

A Odontologia Legal aplica conhecimentos odontológicos em situações
incomuns à primeira vista, mas que
são muito importantes para a sociedade.

Copyright: Agência Tales Rocha

• Erosão dentária (CID-03.20)

Odontologia Legal

Os 10 mandamentos dos cuidados que
os pacientes com necessidades especiais
necessitam
1. De acompanhamento odontológico contínuo e
individualizado.

O que é tratamento
ortodôntico?

Odontopediatria

Ortodontia

Contato
Se você ronca,
pode ter apneia. Melhore
sua vida! Os
aparelhos de Ortopedia Funcional
www.crosp.org.br
dos Maxilares
podem auxiliar no tratamento.
ortodontia@crosp.org.br

Contato

www.crosp.org.br
ortopedia@crosp.org.br
3549-5500

3549-5500

Câmara Técnica de

5. A família e ou o cuidador necessitam de orientações
do cirurgião-dentista quanto aos cuidados gerais e orais.
6. De acordo com as necessidades do paciente, o atendimento odontológico poderá ser realizado em ambulatório, em domicílio ou em ambiente hospitalar.
7. O atendimento ambulatorial deve ser sempre realizado em conjunto com a família e por profissional
capacitado. Estas pessoas têm uma necessidade aumentada para o cuidado preventivo odontológico na
prevenção de cárie e das doenças periodontais.
8. Todo tratamento odontológico é considerado como
parte de um programa permanente de saúde bucal.
Dentro desse programa, as medidas preventivas e as
restauradoras devem estar perfeitamente integradas.
9. A Odontologia é a mesma para todas as pessoas, o
que muda é a necessidade especial que cada um precisa para que esse atendimento aconteça.

OrtopediaContato
Funcional
dos Maxilares
Câmara Técnica de

Câmara Técnica de

Odontopediatria

4. A participação de familiares ou responsáveis nestes cuidados é fundamental para o sucesso do tratamento odontológico e para promoção da saúde bucal
do paciente.

10. Procure um cirurgião-dentista especialista em
www.crosp.org.br
Odontologia
para pacientes com necessidades espeozonioterapia@crosp.org.br
ciais para
orientá-lo em relação ao seu caso especificamente, pois 3549-5500
a missão desse profissional é promover saúde e oferecer melhorias na qualidade de vida.

Ortopedia Funcional
dos Maxilares

Ortodontia

Copyright: Agência Tales Rocha

O sucesso do tratamento
ortodôntico depende somente
do ortodontista?
Contato
Não, depende
da perfeita inte-

A Ozonioterapia é uma técnica que
utiliza uma mistura gasosa de Ozônio e Oxigênio como agente terapêutico em um grande número de
patologias e em diversas especialidades odontológicas, em função
do seu efeito local. É uma terapia
natural, com poucas contraindicações e efeitos secundários mínimos,
quando indicada e realizada pelo
cirurgião-dentista com formação
adequada. Em 2015, o Conselho Federal de Odontologia publicou a Resolução 166/2015, que reconheceu a
prática da Ozonioterapia pelo cirurgião-dentista. Este deve frequentar
um curso de habilitação que o tornará apto a empregar o ozônio como
agente terapêutico em diversas especialidades odontológicas.

Copyright: Agência Tales Rocha

O especialista é o profissional
capacitado a executar o tratamento de forma segura.

3. A maioria destes pacientes não apresenta plena
capacidade de realizar seus cuidados bucais necessitando da ajuda de demais pessoas.

O que é Ozonioterapia?

Especialidade da Odontologia que
trata as má oclusões e os distúrbios
crânio mandibulares, por meio de
diversos recursos terapêuticos que
visam o equilíbrio morfo-funcional
do Sistema Estomatognático. Associa o equilíbrio ósseo, muscular
e oclusal ao bom desempenho das
funções de mastigação, deglutição,
respiração e fonoarticulação. A função faz a forma e a forma permite a
realização da função.

Por que procurar um
especialista?

www.crosp.org.br
gração
entre: profissional, paodontopediatria@crosp.org.br
ciente e responsável.
3549-5500

2. Muitos quadros sistêmicos podem ser agravados
por problemas bucais.

ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS
MAXILARES

É um tratamento que tem como
objetivo corrigir o mau posicionamento dentário e/ou estruturas ósseas, trazendo um perfeito
equilíbrio dento-facial ao paciente. A escolha do aparelho a
ser utilizado (fixo ou removível),
depende do tipo de problema a
ser corrigido.

Ozonioterapia
Contato

www.crosp.org.br
pne@crosp.org.br
3549-5500

Pacientes com
Necessidades Especiais
Câmara Técnica de

Comissão de

Pacientes com
Necessidades Especiais

Ozonioterapia

História e recomendações
Sempre o ser humano procurou utilizar
diversos tipos de técnicas e materiais marfim, madeira, metal, porcelana, resinas, entre outros - para substituir os
dentes naturais perdidos. Por melhores
que sejam, estes materiais não são como
os dentes naturais. Assim, cuidar deles
e manter a saúde da boca são as melhores opções para um sorriso bonito e uma
mastigação eficiente. Cuide bem de seus
dentes, mas se precisar de uma substituição protética, mantenha os mesmos
cuidados com as suas próteses. A falta de
cuidado com os dentes e próteses pode
causar muitos problemas.

É a especialidade odontológica responsável pela reabilitação de pacientes com malformações congênitas,
distúrbios de desenvolvimento e deformidades adquiridas, seja por traumas ou patologias.
Qual a atuação do especialista?
O profissional especializado atua na:
Reabilitação protética:
• Prótese ocular
• Próteses nas perdas mandibulares

Fique informado:
Com o avanço da tecnologia, o desenvolvimento dos
equipamentos para obtenção da melhor imagem e da
menor dose de radiação tem sido uma constante preocupação. A dose de radiação X é uma das grandes preocupações quer seja para o paciente, quer seja para o
profissional, por isso os equipamentos de raios X são
calibrados e vistoriados pela Vigilância Sanitária periodicamente. A dose máxima permissível para os profissionais que trabalham com radiação X é de 5 R*/ano
ou 50mSv**/ano.

O que é terapia floral?
Terapia floral é um método de tratamento no qual são utilizadas essências florais,
com o objetivo de harmonizar os sentimentos de medo, ansiedade, trauma, cansaços, e outros, considerados fatores que
causam desequilíbrio. Este desequilíbrio
não apenas retarda a recuperação da saúde e a convalescença, como também constitui a causa primeira da enfermidade.

Devemos controlar as radiações X e ter a consciência
de que existe uma técnica mais indicada que contribui
para o benefício do paciente.

O que são essências florais?
São soluções preparadas à base de água e
flores, plantas silvestres, arbustos ou árvores em geral, que restauram o equilíbrio
emocional daqueles que as utilizam. Existem, atualmente, vários sistemas florais
nacionais e internacionais.

• Próteses nas perdas maxilares
• Próteses faciais

*R = Roentgen (unidade de exposição da radiação)

Confecção de dispositivos

**mSv = miliSievert (avalia a extensão do efeito biológico
em função do tipo de radiação)

• Protéticos
• Complementares
Utilize sempre escovas adequadas
para seu tipo de prótese.
Nunca utilize próteses quebradas, trincadas
ou mal adaptadas.

Importância Social
Mesmo que haja uma conscientização social no reconhecimenContato
to de malformações congênitas, de lesões pré-cancerosas, de
acidentes domésticos,
do trabalho e da violência urbana, ainda
www.crosp.org.br
persiste periodontia@crosp.org.br
um número significante de pessoas que necessitam
ser reabilitadas pelo especialista em Prótese Bucomaxilofacial.

Nunca cole nem conserte você mesmo suas
Contato
próteses.
www.crosp.org.br
pbmf@crosp.org.br
O responsável
por fazer as próteses e por
3549-5500
consertá-las
é o cirurgião-dentista.

Periodontia

3549-5500

Câmara Técnica de

Periodontia

Copyright: Agência Tales Rocha

• Protetores

Como agem os florais?
Os florais agem buscando as causas mais
profundas dos problemas físicos.

Informações adicionais
A dose de radiação de uma radiografia periapical
varia de 0,001 a 0,008mSv; de uma radiografia panorâmica de 0,026 aContato
0,030mSv; de uma telerradiografia
de 0,02 a 0,03mSv;
de uma tomografia odontológica
www.crosp.org.br
volumétrica
de 0,034 a 0,652 mSv.; a dose de uma
protesedentaria@crosp.org.br
radiografia computadorizada
3549-5500 de tórax é de 5,8 mSv.

Prótese
Bucomaxilofacial
Câmara Técnica de

Prótese
Bucomaxilofacial

Os sintomas bucais são direta ou indiretamente reflexos de problemas sistêmicos,

Contato
emocionais Dentária
ou
circunstanciais que fazem
Prótese
parte da vida de qualquer pessoa.
www.crosp.org.br

Cuidados, manutenção
e higiene.
radiologia@crosp.org.br
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O que significa a Prótese
Bucomaxilofacial?

Radiologia
Contato

www.crosp.org.br
terapiafloral@crosp.org.br
3549-5500

3549-5500

Câmara Técnica de

Prótese Dentária

Câmara Técnica de

Radiologia Odontológica
e Imaginologia

Terapia Floral
Câmara Técnica de

Terapia Floral

PARA BAIXAR, ACESSE O MENU DE CÂMARAS TÉCNICAS
E COMISSÕES EM: WWW.CROSP.ORG.BR

