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Saiba quais são os limites que os 
profissionais da Odontologia devem 
respeitar para ter uma presença 
positiva, produtiva e saudável 
nas redes sociais
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CROSP e COSEMS-SP se 
posicionam contra Projeto que 
pretende revogar a lei que garante 
a adição de flúor nas águas de
abastecimento público no país.
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Fluoretação

No dia 25 de outubro comemora-se  
o Dia do Cirurgião-Dentista no Brasil,
uma data que engrandece o profissional 
que se dedica diariamente à saúde bucal 
da população brasileira. Parabéns!
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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

N ão é exagero dizer que o bem-estar 
do indivíduo, como um todo, envol-
ve a saúde dos dentes, e que várias 

doenças sistêmicas e problemas graves podem 
ter origem em infecções orais. É por isso que 
temos todos que nos orgulhar, nos parabeni-
zar e nos estimular cada vez mais para enfren-
tar dificuldades e abraçar com garra e vontade 
esta profissão que só faz proliferar sorrisos.

 No Dia do Cirurgião-Dentista, comemo-
rado em 25 de outubro, e especialmente nes-
se mês, repleto de eventos simbólicos para 
festejar a data, é importante lembrar das con-
quistas e da evolução dessa carreira essencial, 
que trabalha em prol da melhoria da saúde 
bucal da população.

 A Odontologia brasileira, e mais especi-
ficamente a paulista, que nos envolve, vem 
numa espiral de crescimento, confiança e 
consolidação. A saúde bucal vem abrangen-
do cada vez mais pessoas, independentemen-
te de idade ou classe social.

 Isso é muito importante, como é também 
fundamental a ética que norteia as relações 
entre os cirurgiões-dentistas e os pacientes na 
internet e nas redes sociais. Algumas páginas 
à frente você irá encontrar informações sobre 
essa interação, uma parceria que vem ficando 
cada vez mais dinâmica e criativa com a disse-
minação da comunicação digital.

 É patente que a Odontologia e os profissio-
nais da área ainda enfrentam muitos desafios 
e problemas, especialmente em relação à valo-

Expediente

A saúde começa

rização financeira. Mas é preciso reconhe-
cer a grande revolução que a nossa carrei-
ra presenciou nas últimas décadas, não só 
com a incorporação de novas tecnologias 
de tratamento mais seguras, como também 
na amplitude das especializações, que hoje 
abrangem as mais diversas áreas da saúde.

Na reportagem de capa sobre o Dia do 
Cirurgião-Dentista, você poderá acompa-
nhar a suada e pedregosa trajetória dos nos-
sos antigos colegas de profissão: o texto res-
gata a história dos barbeiros que atuavam 
extraindo dentes no Brasil Colônia e lembra 
que foi D. Pedro II, com a assinatura do de-
creto 9.311 de 25 de outubro de 1884, que 
fez iniciar uma nova história não só para os 
cirurgiões-dentistas, como para toda a so-
ciedade brasileira. A partir desse gesto do 
Governo Imperial, há 131 anos, os primei-
ros cursos de Odontologia foram criados 
no Brasil e a nossa atividade ganhou muito 
mais importância, respeito e prestígio.

Nesse dia e mês de comemorações, eu 
e todos os membros do Conselho Regio-
nal de Odontologia de São Paulo dese-
jamos muita saúde e um futuro repleto 
de crescimento e sucesso, que, acredi-
to, deve permear cada vez mais a nossa 
área. Parabéns a todos!

 
Claudio Miyake
Presidente do Conselho Regional  
de Odontologia de São Paulo

É preciso reconhecer 
a grande revolução 
que a nossa carreira 

presenciou nas últimas 
décadas, não só com 

a incorporação de 
novas tecnologias 

de tratamento, como 
também na amplitude 

das especializações, 
que hoje abrangem 

as mais diversas áreas 
da saúde
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As mídias digitais
e a Odontologia
Tema dinâmico e que exige acompanhamento contínuo, o uso da internet e das 
redes sociais pelos cirurgiões-dentistas deve seguir preceitos éticos e bom senso

a s mídias digitais e sociais têm sido um 
importante canal de comunicação dos 
cirurgiões-dentistas, que se relacionam 

de forma ágil não apenas com os seus clientes, mas 
com colegas de profissão do Brasil e de qualquer 
parte do mundo. O uso da internet e das mídias 
sociais já é um fato para a classe odontológica, a 
questão é estabelecer quais são as fronteiras – os li-
mites, as proibições – para que a interação seja po-
sitiva, produtiva, saudável e, principalmente, ética.

Em um universo amplo de ferramentas tec-
nológicas interativas e colaborativas, fica sem-
pre a dúvida do que é permitido e o que deve 
ser evitado. Nesse sentido – e muito embora 
o Código de Ética atual não apresente o tema 
“mídias digitais e sociais” –, é certo que o Con-
selho Federal de Odontologia reconheça que os 
cirurgiões-dentistas e empresas odontológicas 
podem fazer uso de qualquer meio de comuni-
cação, desde que regras éticas sejam obedecidas.

Essas normas servem para nortear o exercício 
da Odontologia e pautar profissionais comprome-
tidos com o bem comum. Afinal, a Odontologia é 
uma profissão que deve ser exercida em benefício 
da saúde do ser humano, cuja atuação possui uma 
série de peculiaridades. Uma delas é que, mes-
mo sendo uma forma de prestação de serviços, 
a Odontologia diverge das demais prestações de 
consumo, bem como da atividade mercantil.

Um exemplo básico diz respeito à publicidade 
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de serviços odontológicos: nela, os profi ssionais 
devem se afastar do apelo sensacionalista ou da 
autopromoção. Por se tratar de área da saúde, em 
que não há a comercialização de meros produ-
tos ou resultados, mas sim uma atuação que visa 
saúde e dignidade do indivíduo, torna-se antiéti-
co lançar mão de argumentos irregulares, ilícitos, 
imorais ou falsos nos anúncios e propagandas.

Com essas novas formas de comunicação de 
acesso ilimitado, e alcance muitas vezes incalcu-
lável, torna-se impossível imaginar a promoção 
de saúde e a divulgação da Odontologia sem o 
uso das redes digitais e sociais. Mas o importante 
é sempre usar o bom senso e manter limites apro-
priados na relação cirurgião-dentista paciente 
por esses meios eletrônicos.

Vale frisar que mais essencial do que divulgar os 
serviços de consultórios e clínicas odontológicas 
é a concreta possibilidade de oferecer à sociedade 
informações básicas e também aprofundadas so-
bre as questões que envolvem a saúde bucal e sua 
importância para a saúde.

Essas mídias apresentam-se como um canal 
precioso para a criação de novos paradigmas, pos-
sibilitando a desconstrução de vários mitos sobre 
a Odontologia. Por meio desse poderoso meio de 
comunicação é possível, por exemplo, demonstrar 
avanços tecnológicos e a segurança dos procedi-
mentos odontológicos, desenvolver temas educa-
tivos e divulgar os cuidados e prevenções necessá-
rias para a saúde bucal.

É preciso pensar como as mídias digitais e so-
ciais – que incluem sites, blogs, redes sociais e apli-
cativos disponíveis para computadores e celulares 
– podem ser utilizadas de maneira favorável para 
a educação da coletividade e a conscientização so-
bre a importância da saúde bucal. E é necessário 
pensar também em uma postura ética na relação 
entre cirurgiões-dentistas e seus pacientes e cole-
gas de trabalho. Isso colabora para a valorização 
da Odontologia como um todo, além de estimular 
a harmonia entre os que exercem a profi ssão.

Não há dúvidas de que o futuro ampliará 
ainda mais a importância da internet e das 
mídias digitais nas relações sociais. Por essa 
razão, há a necessidade de orientação constan-
te aos cirurgiões-dentistas sobre a forma mais 
adequada de uso dessas tecnologias, estabele-
cendo critérios e normas do Código de Ética. 
É importante considerar também que, por ser 
uma relação de consumo, a interação entre o 
cirurgião-dentista e o paciente deve observar 
os padrões do Código de Defesa do Consumi-
dor e as demais leis que disciplinam a relação 
comercial e os direitos e deveres dos cidadãos 
e dos prestadores de serviços.

A melhor forma de utilizar as mídias digitais e 
sociais é valer-se dos princípios fundamentais da 
Odontologia com prudência, consultando o Con-
selho Regional de Odontologia sempre que hou-
ver dúvidas. Confi ra as principais normas da ética 
em relação a este assunto. 

A expressão 
“clínico geral” pelos 

profi ssionais que exerçam 
atividades pertinentes à 

Odontologia decorrentes de 
conhecimentos adquiridos 
em curso de graduação ou 

em cursos de pós-
graduação;

A divulgação de 
textos, fotos e vídeos de 

técnicas, terapias 
de tratamento e áreas de 

atuação que não possuam 
comprovação científi ca ou que 

não pertençam ao âmbito 
da Odontologia;

A divulgação ou 
promessa de 

garantia de resultado 
de tratamento;

Fazer 
uso dessas 

tecnologias para 
desmoralizar colegas 

ou a própria 
Odontologia, 

desvalorizando 
a profi ssão;

A exposição da 
fi gura do paciente como 

forma de divulgar técnica, 
método ou resultado de tratamento, 

ainda que com autorização expressa do 
mesmo ou de seu responsável legal, 

exceto nos casos de divulgações 
científi cas, situação em que é 

obrigatória a prévia autorização 
expressa do mesmo ou de seu 

representante legal;

Induzir a 
população a 

acreditar que técnicas 
reconhecidas 

cientifi camente sejam 
inadequadas ou 
ultrapassadas;

A divulgação 
de vídeos de 

animação gráfi ca 
representando técnicas e 

procedimentos reconhecidos 
cientifi camente 
pela literatura 
odontológica;

O uso de 
logomarca e/ou 

logotipo;

O anúncio de 
especialidade em área 

não reconhecida pelo CFO e 
induzir a população ou seu 
paciente a acreditar que é 

especialista, sem que seu título 
tenha sido devidamente 
registrado no Conselho 

Regional;

A divulgação de 
imagens (fotos e 

vídeos) e/ou expressões 
antes, durante e 
depois, relativas 
a procedimentos 

odontológicos, com 
intuito de granjear 

clientela;

O que é ou não permitido
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Divulgação 
das áreas de 

atuação, procedimentos 
e técnicas de tratamento, 
desde que precedidos do 
título da especialidade 
registrada no Conselho 
Regional ou qualifi cação 

profi ssional de 
clínico geral;

 Fazer uso de 
sensacionalismo, 
autopromoção, 

aliciamento de pacientes, 
concorrência desleal 

e desvalorização 
da profi ssão;

Realização de 
consulta, diagnóstico, 

opinião técnica e 
planejamento de tratamento, 

como substituição da consulta 
odontológica presencial, exceto 

nos casos previstos nas resoluções 
do Conselho Federal de 

Odontologia, como é o caso 
da teleodontologia;

Demais 
vedações 
expressas 

no Código 
de Ética.

A exposição de paciente à 
situação vexatória, divulgando 
informações obtidas através do 

relacionamento profi ssional e de 
conversas trocadas através de 

aplicativos ou demais redes sociais, 
ainda que sem a identifi cação 

expressa do paciente quanto ao 
seu nome ou sua imagem;

A exibição das 
condições bucais 

do paciente, expondo situações 
clínicas de maneira a ferir sua 

intimidade e privacidade, com o 
intuito de obter opiniões ou 

diagnósticos de colegas 
ou com o objetivo de criticar 
conduta adotada por terceiro;

Os títulos de 
formação acadêmica 

‘stricto sensu’ e do magistério 
relativos à profi ssão; endereço, 

telefone, fax, endereço eletrônico, 
horário de trabalho, convênios, 
credenciamentos, atendimento 

domiciliar e hospitalar;

As especialidades 
nas quais o cirurgião-
dentista esteja inscrito 

no conselho 
regional;

A divulgação de artigos, 
matérias e informações que 

tenham como objetivo orientar 
a população e fortalecer sua 

conscientização sobre a 
importância dos cuidados 

de saúde bucal.

Anunciar preços, 
formas de pagamento, 
premiações, benefícios, 

vantagens e gratuidades, entre 
outras formas que impliquem 

em mercantilização 
da Odontologia;
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N as últimas semanas, a equipe de fiscais 
do Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo (CROSP) verificou diver-

sos novos casos de exercício ilegal da profissão e 
de clínicas com comportamentos que não estão 
em conformidade com as diretrizes do Código 
de Ética da Odontologia.

 
Profissional não habilitado

No final de setembro, por exemplo, uma 
ocorrência foi registrada no Tucuruvi, bairro na 
zona norte da capital. A ilegalidade foi informa-
da por meio de uma denúncia ao CROSP que 
relatava a presença de um técnico em prótese 
dentária que agia de forma ilegal.

Os fiscais foram ao local e flagraram o aten-
dimento a pacientes feito por pessoa não le-
galmente habilitada. Quando a equipe de fis-
calização solicitou as carteiras de identificação 
profissional, verificou que apenas um deles 
possuía inscrição no Conselho Regional de 
Odontologia. O outro não dispunha de regis-
tro perante a Autarquia em nenhuma categoria 
profissional da Odontologia. Diante da situa-
ção, a Policia Militar foi acionada e todos foram 
encaminhados ao Departamento de Polícia de 
Proteção à Cidadania (DPPC).

Estrangeira em 
situação irregular

No bairro do Carandiru, poucos dias antes, 
outro flagrante foi registrado. Uma cirurgiã-
-dentista estrangeira atuava ilegalmente em um 
consultório odontológico da região. Durante 
a visita, os fiscais pediram a cédula profissio-
nal para comprovação da situação regular da 
cirurgiã-dentista, porém ela alegou não possuir 
o documento, por ser formada em outro país e 
ainda não ter passado pelo processo de revali-
dação de seu diploma. Na sala de espera uma 
paciente confirmou que vinha sendo atendida 
pela profissional.

Diante das informações, policiais militares 
encaminharam os envolvidos para o 39º Dis-
trito Policial para esclarecimento e para o re-
gistro de boletim de ocorrência por exercício 

na capital, no interior e na Baixada Santista
Equipe de fiscais confere denúncias de pessoas em exercício ilegal da Odontologia 
e promove blitze para combater desobediências ao Código de Ética

Ações do CROSP flagram casos de

atuação irregular
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ilegal da profissão. Vale destacar que para o 
exercício regular da Odontologia por estran-
geiros no Brasil é obrigatória a revalidação do 
Diploma e a inscrição no Conselho Regional 
de Odontologia da jurisdição onde irá exercer 
as atividades, conforme preconiza a Lei Fede-
ral 5.081, de 1966.

Falta de registro no Conselho
Na zona sul de São Paulo, outro caso de exer-

cício ilegal foi constatado. O fato foi verificado 
durante uma diligência de rotina em um labo-
ratório de prótese dentária para verificação da 
regularidade do estabelecimento. No local, os 
fiscais verificaram que tanto o estabelecimento 
quanto as pessoas que se apresentaram como 
técnicos em prótese dentária não possuíam o 
devido registro na Autarquia. Ainda, no la-
boratório, existia equipamento odontológico 
completo, inclusive aparelho de Raio-X e vá-
rios indícios de atendimento clínico. Desta 
forma, o apoio da Polícia Militar foi solicitado 
e os envolvidos foram levados para o 96º Dis-
trito Policial para registro da ocorrência. De 
acordo com a Lei nº 6.710, de 1979, que dispõe 
sobre a profissão de Técnico em Prótese Den-
tária, em seu artigo 4º, aponta que “é vedado 
aos técnicos em prótese dentária prestar, sob 
qualquer forma, assistência direta a clientes; 
manter, em sua oficina, equipamento e instru-
mental específico de consultório dentário; fa-
zer propaganda de seus serviços ao público em 
geral”. Além disso, o artigo 8º traz ainda: “às 
infrações da presente lei aplica-se o disposto 
no art. 282 do Código Penal”.

Atendimento por estudante
Na cidade de São José dos Campos, no Vale 

do Paraíba, um estudante de Odontologia foi 
flagrado em exercício ilegal da profissão. O 
caso, que ganhou ampla repercussão na mídia 
local, chegou ao conhecimento da Polícia por 
meio de denúncia feita junto ao CROSP, pelo 
serviço Fale Conosco. De acordo com o relato 
do denunciante, o estudante estava prestando 
atendimentos em uma clínica odontológica da 
região sem concluir o curso de Odontologia e, 
por consequência, sem inscrição ativa no Con-
selho, requisitos obrigatórios para o exercício 
da Odontologia, de acordo com a Lei 5.081/66.

Blitze na Zona Sul 
e em São Vicente

Além de verificar denúncias, outra ação ado-
tada pelo CROSP é a realização de blitz de fisca-
lização. As blitze têm por finalidade a presença 
de uma equipe em regiões que geram um maior 
número de denúncias e ocorrência de infrações 
éticas. Uma dessas ações ocorreu na região do 
M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo. Nessa 
oportunidade, 18 estabelecimentos receberam 

os fiscais, que averiguaram a situação de 27 
profissionais, sendo 25 cirurgiões-dentistas, um 
auxiliar de prótese dentária e um auxiliar em 
saúde bucal. A ação resultou em notificações e 
intimações de cirurgiões-dentistas para compa-
recimento no CROSP e reunião para celebração 
do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
em decorrência da identificação de infrações 
éticas relativas à publicidade odontológica.

Em outra operação, realizada no município 
de São Vicente, na Baixada Santista, 20 esta-
belecimentos e cirurgiões-dentistas receberam 
orientações e diversos esclarecimentos sobre 
o Código de Ética e outras normas da Odon-
tologia. Também foram constatadas infrações 
éticas, como panfletagem, publicidade irregular 

em placas, site próprio e páginas de redes so-
ciais. Foram feitas as devidas notificações para 
as regularizações necessárias.

Ressalta-se que as notificações são expe-
didas sempre que se verifica a ocorrência de 
infrações ao Código de Ética Odontológica, 
normativa responsável por estabelecer um 
conjunto de regras que detalham as responsa-
bilidades, direitos, deveres e formas de puni-
ção caso seja infringido.

A Fiscalização do CROSP conta com a cola-
boração de todos os inscritos na Autarquia para 
auxiliar na identificação de novos casos, através 
de denúncias que podem ser feitas no site ou 
através do aplicativo do CROSP, que pode ser 
baixado em smartphones. 
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A edição 2015 do Prêmio Brasil Sorri-
dente já tem os seus vencedores. Do 
estado de São Paulo, duas cidades se 

destacaram: São Bernardo do Campo conquis-
tou o segundo lugar na categoria acima de 300 
mil habitantes e Pederneiras ficou em terceiro 

lugar na categoria até 50 mil habitantes. Ferraz 
de Vasconcelos ficou em sétimo na faixa que 
abrange população de 50 a 300 mil.

Neste ano, 210 municípios de 21 estados con-
correram à premiação, sendo 48 selecionados 
para a etapa nacional. As cidades inscritas foram 

São Bernardo, Ferraz e Pederneiras se destacam em

premiação
Em suas respectivas categorias na etapa nacional do Prêmio Brasil Sorridente, 
promovido pelo CFO, a cidade do ABC fica em 2º lugar, Ferraz de Vasconcelos 
conquista a 7ª colocação e o município do interior é o 3o colocado

avaliadas a partir de critérios como a contra-
partida municipal no financiamento em saúde, 
a constituição legal de Conselho Municipal de 
Saúde com representante da saúde bucal, a pro-
porção de cobertura de equipes de saúde bucal 
na atenção básica e o desenvolvimento de ações 
de promoção e vigilância em saúde bucal.

“Para o Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo (CROSP), é um orgulho termos São 
Bernardo do Campo e Pederneiras entre os três 
primeiros do país, e Ferraz de Vasconcelos entre 
os sete melhores. Comprova o acerto do CROSP 
em incentivar a participação na etapa estadual, 
na qual tivemos mais de 50 municípios paulistas 
entre os melhores”, destaca Cláudio Miyake, pre-
sidente do CROSP.

O Prêmio tem o intuito de incentivar ações de 
saúde bucal voltadas para população. Por isso, con-
templa cidades que se destacam na realização de 
práticas odontológicas bem-sucedidas. A iniciativa 
foi criada pelos Conselhos Federal e os Regionais de 
Odontologia, o concurso foi inspirado no progra-
ma Brasil Sorridente, do governo federal.

Entre os municípios com até 50 mil habitantes, o 
primeiro lugar foi para a cidade paranaense de Ibi-
porã. Em seguida, do segundo ao quinto lugar, vêm 
São Gonçalo do Amarante (CE), Pederneiras (SP), 
São Gonçalo do Sapucaí (MG) e Porto Real (RJ).

Na categoria de cidades com mais de 50 mil e 
menos de 300 mil habitantes, venceu Resende, 
no Estado do Rio de Janeiro. Nas demais co-
locações, até o quinto lugar, ficaram Varginha 
(MG), Chapecó (SC), Horizonte (CE) e Prima-
vera do Leste (MT). O sétimo lugar ficou com 
Ferraz de Vasconcelos.

Na disputa entre cidades acima de 300 mil 
habitantes, a capital do Amazonas, Manaus, foi 
a vencedora. Em seguida vieram São Bernar-
do do Campo (SP), Vitória (ES), Florianópolis 
(SC) e Curitiba (PR).

A primeira colocada de cada categoria na etapa 
nacional recebe um equipamento para consultó-
rio odontológico com o patrocínio da empresa 
de equipamentos Dabi Atlante e kits de higiene 
bucal da Colgate-Palmolive para a população. 
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a partir de um relevante gesto do Gover-
no Imperial, há 131 anos, uma nova 
história se iniciou para toda a sociedade 

brasileira. Sim, agradeça a D. Pedro II pela assina-
tura do decreto 9.311 de 25 de outubro de 1884. 
A partir daí, o primeiro curso de Odontologia foi 
criado no Brasil – nas faculdades do Rio de Janei-
ro e da Bahia – e a histórica saga dos cirurgiões-
-dentistas ganhou mais respeito e prestígio.

Se lembrarmos que na Idade Média a extra-

Dos barbeiros que extraíam dentes no Brasil Colônia aos cirurgiões-dentistas 
do século 21, houve uma grande evolução, que deve ser lembrada e comemorada. 

A todos os profissionais, os nossos parabéns!

de outubro25
Dia do Cirurgião-Dentista no Brasil

ção de dentes acontecia ao ar livre em feiras e 
praças públicas, e que muito tempo antes, há 
4500 anos, os egípcios tinham o hábito de tra-
tar abscessos fazendo furos nas gengivas, temos 
que agradecer – sorrindo! – a todos os profissio-
nais que vêm colaborando para a evolução da 
Odontologia no mundo todo.

Uma gravura de Jean Baptiste Debret (1768-
1848), pintor e desenhista francês que viveu no 
país de 1816 a 1831, mostra como era a Odon-

tologia no Brasil Colonial. Intitulada “Loja de 
Barbeiro”, uma de suas aquarelas, que consta 
no livro “Viagem Pitoresca ao Brasil”, mostra a 
fachada de uma casa em que aparece uma tabu-
leta com os dizeres: Barbeiro, Cabellereiro, San-
grador, Dentista e Deitão Bixas, indicativo das 
atividades exercidas por escravos negros neste 
local. O papel do barbeiro sangrador, lanceta-
dor, que também extraía dentes, foi desempe-
nhado em grande parte pelos negros escravos, 
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O dia 25 de outubro, que se 
tornou a data oficial para 
a comemoração do Dia do 
Cirurgião-Dentista no país 
a partir de uma portaria 
do Conselho Federal de 
Odontologia, é um dia 

também para lembrar a 
importância da saúde bucal

que por falta de equipamentos muitas vezes usa-
vam chaves enferrujadas e infectadas, causando 
traumatismos não só nos dentes, mas também 
nos lábios, queixo, língua e tecidos da boca.

Nesses anos todos – e ainda hoje – não falta-
ram lutas, dificuldades e obstáculos, mas tam-
bém conquistas, mudanças e transformações. 
A Odontologia se desenvolveu enormemente 
no Brasil, colocando o país entre as nações mais 
desenvolvidas nesse setor. Tecnologias diferen-
ciadas surgiram, revolucionando os tratamen-
tos odontológicos, que agora são muito mais 
seguros, rápidos e indolores.

Para o cirurgião-dentista Alcides de Souza, 
de Birigui, há muito o que comemorar no Dia 
do Cirurgião-Dentista, especialmente em rela-
ção à modernidade. “A tecnologia tem avança-
do muito e de forma rápida, mudando técnicas 
e procedimentos em menos de cinco anos. A 
princípio, isso foi difícil e desafiante. Afinal, sou 
formado em 1977 e tinha um conceito de aten-
dimento bem diferente do que é praticado hoje 
por cirurgiões-dentistas mais jovens. Mas aos 
poucos fui me atualizando e descobrindo a faci-
lidade das novas tecnologias, que trazem muito 
mais conforto e praticidade aos pacientes”, afir-
ma Alcides, formado pela Unesp de Araçatuba.

Segundo ele, o desafio maior dos dias de hoje 
é driblar a queda dos salários e a relação desi-
gual com os convênios. “Precisamos melhorar 
nesses quesitos para estimular novos e bons 
profissionais que querem trabalhar com a saúde 
bucal, uma carreira honrada e que me dá muito 
orgulho e motivação”.

Como diz o Dr. Alcides de Souza, temos que 
comemorar muito o Dia do Cirurgião-Dentista: 
“Sem a Odontologia, estaríamos mais tristes e 
fechados”. Pura verdade. O sorriso é o caminho 

mais curto na comunicação entre duas pesso-
as. Ele funciona como um verdadeiro “abri-
dor” de corações, desarmando os indivíduos e 
deixando-os mais felizes e leves. Experimente 
sorrir – seja no elevador, na rua, no trabalho, 
para amigos ou desconhecidos – e confira como 
o mundo fica mais agradável e divertido.

O dia 25 de outubro, que se tornou a data ofi-
cial para a comemoração do Dia do Cirurgião-
-Dentista no país a partir de uma portaria do 
Conselho Federal de Odontologia, é um dia tam-
bém para lembrar a importância da saúde bucal.

Para o cirurgião-dentista Nelson Sanchez, 
formado há quatro anos, a possibilidade de po-
der ajudar pessoas carentes de recursos é uma 
das grandes alegrias da sua profissão. Além de 
ter sua própria clínica em São Paulo, Nelson 
atende em seu consultório, voluntariamente, 
crianças e jovens de baixa renda entre 11 e 17 
anos, proporcionando-lhes tratamento odon-
tológico gratuito até que completem 18 anos. 
“Faço esse trabalho com o maior carinho e de-
dicação, porque fico feliz em poder melhorar a 
qualidade de vida das novas gerações. A saúde 
dos dentes reflete na autoestima, na segurança e 
até na conquista de uma vaga de emprego.”, ex-
plica Nelson.

Mesmo distante há gerações dos três primei-
ros mestres formados na Faculdade de Odonto-
logia do Rio de Janeiro, em 1889 –Thomas Go-
mes dos Santos Filho, Aristides Benício de Sá 
e Antônio Gonçalves Pereira da Silva –, Nelson 
Sanchez, de 29 anos, recebeu as conquistas des-
ses pioneiros que desbravaram o cenário ainda 
árido da Odontologia. Outra figura de destaque 
naquela época foi Isabela Von Sidow, paulista de 
Cananéia que se tornou a primeira mulher den-
tista formada no Brasil. 

A cirurgiã-dentista paulistana Gabriela Fo-
cante, de 40 anos, formada há dezoito anos 
pela Universidade de São Paulo, sorri ao saber 
dessa ilustre e antiga colega de profissão, Isa-
bela Von Sidow. “Imagino que ela também te-
nha sentido uma grande alegria em colaborar 
para melhorar o sorriso das pessoas. O que me 
deixa mais feliz é saber que com o meu traba-
lho eu consigo devolver a alegria do sorriso e o 
brilho nos olhos dos clientes. Sou muito grata 
por isso. Não há nada mais importante do que 
ouvir o que o outro tem a dizer e, a partir daí, 
desenvolver um trabalho com qualidade e de-
dicação”, diz Gabriela. 

Apenas em 7 de dezembro de 1900 a primeira 
Escola de Odontologia de São Paulo foi criada, 
denominada no início “Escola de Farmácia, 
Odontologia e Obstetrícia de São Paulo”. Mas só 
em 1933 a Odontologia tornou-se uma especia-
lidade autônoma, se desvinculando do curso de 
Medicina, como acontecia até então.

Observando-se essa fase da história não tão 
distante, vê-se a grande revolução que se deu 
nas décadas seguintes, com o crescimento da 
profissão e a amplitude de oportunidades de 
atuação. Hoje o cirurgião-dentista trabalha 
em diversas frentes e especialidades na pre-
venção, no tratamento, no diagnóstico e em 
cirurgias diversas, além de contribuir para a 
saúde do indivíduo como um todo – afinal, 
a saúde bucal é de suma importância para o 
bem-estar das pessoas.

Do nosso mais célebre “cirurgião-barbeiro”, 
o mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o Ti-
radentes, o mártir da Inconfidência, aos cirur-
giões-dentistas de São Paulo e de todo o Brasil, 
que cuidam diariamente da saúde bucal da po-
pulação, os nossos agradecimentos e parabéns. 
Hoje, sabe-se que a Odontologia é importante 
para a saúde global do ser humano. E que o seu 
resultado mais evidente, o sorriso aberto e bo-
nito, não é apenas sinal de alegria, mas de bem-
-estar, autoestima e saúde. 

Loja de Barbeiro, 
de Jean Baptiste Debret
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H á décadas, o amálgama vem sendo usado 
como material restaurador odontológico. 
Essa liga metálica supre de forma excep-

cional várias das necessidades dentárias da popu-
lação por conta de sua natureza indulgente, sua 
versatilidade, seu baixo custo e por exigir uma 
técnica operatória simples e factível em cená-
rios desfavoráveis (contaminação por saliva, por 
exemplo, no atendimento de crianças). Mas, nas 
últimas semanas, uma decisão causou estranha-
mento e uma forte reação entre a comunidade 
da Odontologia: a Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 

Entidades se mobilizam contra Projeto 
de Lei que proíbe o uso do

amálgama
Proposta parte do princípio de que o mercúrio contido nessa substância causa 
danos aos profissionais de Odontologia, aos pacientes e ao meio ambiente, 
mas especialistas rebatem alegando que não existem estudos científicos atestando 
esse perigo a partir de uma restauração de amálgama

Deputados, em Brasília, aprovou no início de 
setembro o Projeto de Lei nº 654/15, que proíbe 
no país o uso de amálgama dental composto por 
mercúrio. A proposta, que agora será analisada 
por outras comissões do Congresso, é de que o 
uso do material seja vetado em todos os proce-
dimentos odontológicos, inclusive os realizados 
por auxiliares e técnicos em saúde bucal e próte-
se dentária. De acordo com o autor, o deputado 
Luiz Nishimori (do PR do Paraná), o mercúrio 
causa danos à saúde dos profissionais da Odon-
tologia, aos pacientes e ao meio ambiente.

O Conselho Regional de Odontologia (CROSP) 

discorda da proibição, visto que não tem conhe-
cimento da existência de evidências científicas 
comprovando os danos causados pelo amálga-
ma, seja para profissionais, para pacientes ou ao 
meio ambiente. O Conselho enviou ofício para 
os deputados federais paulistas manifestando a 
sua posição e o presidente do CROSP, Claudio 
Miyake, esteve em Brasília para protocolar ofí-
cio reafirmando o posicionamento contrário ao 
PL, assim como um parecer técnico realizado 
pelo Cecol (Centro Colaborador do Ministério 
da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal da Uni-
versidade de São Paulo). Os documentos foram 
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Pelo Projeto de Lei, a sanção 
aos infratores varia de 

multa de dois a dez salários 
de referência, aplicando-

se o dobro em caso de 
reincidência até a cassação, 

em caráter definitivo na 
terceira reincidência, do 
alvará de localização e 

funcionamento

entregues no gabinete do deputado Alexandre 
Serfiotis (PSD-RJ), relator da PL.

Segundo relatório da Comissão de Políticas 
Públicas (CPP) do CROSP, a iniciativa do Legis-
lativo não tem amparo em evidências científicas 
sobre o uso do amálgama na prática odontoló-
gica como causador de reações adversas, e esta 
atividade é regulamentada no Brasil por normas 
infralegais adequadas e que podem ser aprimo-
radas, sendo dispensável tratar do assunto em lei 
específica. E completa alegando que, caso o PL 
seja aprovado, causará importantes prejuízos aos 
profissionais da Odontologia, tanto no setor pú-
blico quanto na iniciativa privada, uma vez que 
afetará diretamente - e em certos casos inviabi-
lizará - algumas possibilidades terapêuticas roti-
neiras na clínica odontológica, causando danos à 
população brasileira, pois esse fato se tornará um 
problema de saúde pública.

“Em vista da inexistência de amparo científico e 
face ao impacto negativo sobre programas e ações 
odontológicas, a CPP do CROSP posiciona-se 
contrariamente à aprovação do PL 654/15, reco-
mendando o seu arquivamento”, afirma Paulo Fra-
zão, doutor em Saúde Pública e professor titular 
do Departamento de Prática de Saúde Pública da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo e coordenador da CPP do CROSP.

A Comissão ainda sugere que o tema seja obje-
to de mais estudos acadêmicos e que o PL em tra-
mitação seja discutido em audiência pública na 
Câmara dos Deputados com todas as instâncias 
gestoras do SUS (Ministério da Saúde, Conselho 
Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde e 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde) e com as entidades nacionais de Odonto-
logia e Saúde Pública.

Pelo Projeto de Lei, a sanção aos infratores va-
ria de multa de dois a dez salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência até 
a cassação, em caráter definitivo na terceira reinci-
dência, do alvará de localização e funcionamento. 

Estudos sobre o amálgama
A Câmara Técnica de Dentística do CROSP, 

por meio de seu presidente Mário Sérgio Giorgi, 
assim como o doutor, livre docente e professor 
titular de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo e cirurgião-dentista Paulo Capel Narvai, 
defendem que este Projeto de Lei não deve pros-
perar, baseando-se para tal em notas técnicas e 
estudos científicos já realizados.

É importante ressaltar que uma restauração de 
amálgama, segundo a literatura pertinente, tem 
uma durabilidade de 30 anos ou mais, enquanto 
uma restauração de resina, por melhor técnica 
empregada que seja, dura até 6 anos, implican-
do em nova perda de tecidos dentais, o que im-
plicará em 5 trocas de material durante o tempo 
em que uma restauração de amálgama pode ser 
mantida, considerando-se um paciente com uma 
boa higiene bucal. A perda de tecidos dentais e a 

ação direta da técnica e do próprio material res-
taurador no caso da resina, podem levar a trata-
mentos precoces endodônticos.

O professor da Faculdade de Odontologia de 
Bauru da Universidade de São Paulo e pesqui-
sador do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), José 
Mondelli, apresentou algumas pesquisas e ar-
tigos que dispõem sobre o uso do amálgama. 
“O dentista deve sempre lembrar que existem 
três formas de mercúrio: inorgânico, orgânico 
e elementar. O mercúrio existente no amálgama 
é o inorgânico (ou metálico), portanto, mal ab-
sorvido pelo intestino e, quando eventualmente 
absorvido, a maior parte tende a permanecer 
neste estado até sua excreção pela urina. Estes 
compostos são totalmente diferentes do mercú-
rio orgânico, que é altamente tóxico, presente 
em peixes e mariscos de água contaminada e 
em alguns pesticidas e herbicidas. Este é rapi-
damente absorvido pelo organismo. O organis-
mo não é capaz de transformar grandes quan-
tidades de mercúrio inorgânico do amálgama 
em orgânico. A quantidade de mercúrio que o 

organismo absorve proveniente do amálgama é 
muito pequena se comparada à absorvida dos 
alimentos, conforme atestam estudos da Ame-
rican Dental Association e do FDA (Food and 
Drug Administration). Se o amálgama for eli-
minado como material restaurador, a Odonto-
logia experimentará problemas muito graves. 
Cito por exemplo os pacientes com necessida-
des especiais (cerca de 10% da população), para 
os quais o amálgama é o único material restau-
rador viável para as condições e dificuldades 
bucais e gerais inerentes desses pacientes”.

A Organização Mundial de Saúde concluiu em 
uma declaração de consenso em 1997 que não há 
estudos controlados publicados demonstrando 
os efeitos adversos sistêmicos de restaurações de 
amálgama. Outra conclusão do relatório afirma 
que, “além de raros casos de efeitos colaterais lo-
cais de reações alérgicas, a pequena quantidade 
de mercúrio liberado de restaurações de amál-
gama, especialmente durante a colocação e re-
moção, não mostraram causar quaisquer efeitos 
adversos à saúde ou ao ambiente”.

Nas escolas
A Associação Brasileira de Ensino Odontoló-

gico (ABENO) foi mais uma entidade do setor a 
se posicionar contra o Projeto de Lei do deputa-
do paranaense Luiz Nishimori. Por meio de sua 
presidente, a professora Maria Celeste Morita, a 
ABENO declarou que recomenda que o amálga-
ma de prata ainda seja utilizado e ensinado nas 
faculdades de Odontologia do país. A declaração 
foi embasada nas informações do simpósio rea-
lizado pelo Grupo Brasileiro de Professores de 
Dentística (GBDP), e no simpósio realizado pela 
Universidade de São Paulo, que atestaram a segu-
rança do material e a inexistência de estudos ates-
tando danos ao meio ambiente e à saúde dos pa-
cientes ou dos profissionais que o manuseiam. 
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Entidades se unem contra revogação da lei que garante a

fluoretação
CROSP e COSEMS-SP manifestam posição totalmente contrária 
ao Projeto que tramita no Congresso Nacional, que propõe a revogação 
da lei que garante o flúor nas águas de abastecimento público

A fluoretação da água de consumo só 
trouxe benefícios à população brasi-
leira nessas últimas décadas, mas está 

ameaçada. Alerta a essa ameaça, o presidente 
do CROSP Claudio Miyake esteve em Brasí-
lia no início de setembro para entregar o posi-
cionamento do Conselho ao deputado federal 
Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), relator 
do Projeto de Lei que pretende revogar a lei nº 
6.050/74, que garante a presença de flúor nas 
águas de abastecimento público do país. Na 
oportunidade, o deputado recebeu das mãos do 
presidente do CROSP um resumo dos resulta-
dos do Projeto Vigifluor, o maior estudo já rea-
lizado no mundo sobre a concentração de flúor 
nas águas de consumo, elaborado em uma par-
ceria da autarquia com as universidades de São 
Paulo e de Campinas. Miyake ainda ressaltou a 
importância de manter a presença do flúor nas 
águas para o combate à carie. “É a melhor e mais 
econômica forma de prevenção”.

O deputado Mandetta mostrou-se bastante 
aberto aos argumentos e informou que fará 
em breve uma audiência pública para discu-
tir o assunto.

A fluoretação da água de consumo nos mu-
nicípios paulistas também foi o tema do encon-
tro realizado no final de setembro no Centro 
de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria de 
Estado de Saúde de São Paulo. Na ocasião, o se-
cretário-geral do Conselho Regional de Odon-
tologia, Marco Manfredini, fez um balanço do 
atual cenário e discutiu com representantes da 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba (UNI-
CAMP), da Faculdade de Saúde Pública da USP, 
da Secretaria de Estado da Saúde, do Instituto 
Adolfo Lutz, da Sabesp, da Associação Nacional 
dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSE-
MAE) e do Conselho de Secretários Municipais 
de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS-
-SP) as bases para uma ampla articulação com 
intuito de garantir teor adequado do fluoreto na 
água ofertada aos consumidores. Ficou definido 
que a fluoretação será um dos destaques da 5º 
edição do Seminário Estadual de Água e Saúde, 

que acontece no próximo dia 10 de dezembro, na 
Faculdade de Saúde Pública da USP. O CROSP é 
apoiador do evento que é de iniciativa do CVS da 
SES-SP e da FSP-USP.

O apoio do COSEMS-SP
Os resultados do projeto Vigifluor foram as 

questões centrais discutidas em uma reunião en-
tre os representantes do CROSP e a diretoria do 
Conselho dos Secretários Municipais de Saúde 
do Estado de São Paulo (COSEMS-SP). A reu-
nião foi realizada em setembro na sede do Nú-
cleo Estadual de Saúde do Ministério da Saúde.

“Este encontro foi extremamente importante, 
uma vez que o COSEMS-SP se propôs a ajudar 
o CROSP na divulgação dos dados dessa pesqui-
sa, considerada a maior da área em todo o mun-
do”, avaliou o secretário-geral do CROSP, Marco 
Manfredini. O presidente do CROSP, Claudio 
Miyake, também apreciou a retomada da parce-
ria, iniciada em 2013, entre as duas instituições. 
“A defesa do direito à saúde bucal como política 
de Estado é pauta comum ao CROSP e ao COSE-
MS-SP”, destacou Miyake.

Os resultados do projeto 
Vigifluor foram 

as questões centrais 
discutidas em uma reunião 

entre os representantes 
do CROSP e a diretoria 

do Conselho dos Secretários 
Municipais de Saúde 

do Estado de São Paulo 
(COSEMS-SP)
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Uma cópia do estudo foi entregue aos di-
rigentes do COSEMS-SP, que manifestaram 
apoio imediato à defesa da fluoretação. Stênio 
Miranda, presidente do COSEMS-SP, ressaltou 
que o seu conselho fará uma manifestação ofi-
cial contrária ao projeto de lei 6359/2013, que 
tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, 
e que pretende revogar a Lei Federal que garante 
a presença de flúor nas águas de abastecimento 
público. “Isso significa um grande retrocesso”, 
destacou Stênio Miranda.

Há uma apreensão entre os dirigentes dos dois 
conselhos em relação à aprovação do projeto, que 

põe em risco a fluoretação obrigatória das águas, 
garantia de saúde pública bucal da população. 
Por isso, Marco Manfredini aproveitou a oportu-
nidade para solicitar ao COSEMS-SP a retomada 
do Grupo de Trabalho (GT) de Saúde Bucal, que 
tinha formatação técnica e bipartite, mas acabou 
sendo extinto. A diretoria do Conselho aprovou 
a reativação do grupo e a ampliação da agenda de 
Saúde Bucal dentro do órgão. “Vamos retomar os 
trabalhos com foco em ações preventivas e tam-
bém organizando uma agenda de saúde bucal, 
com a responsabilização de outras esferas de go-
verno”, ressaltou Manfredini. 
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Claudio Miyake mostra 
a matéria do CROSP 
em Notícia ao 
governador Alckmin

SAÚDE BUCAL

concorre ao Prêmio Saúde, do Grupo Abril
Projeto Vigifluor

D urante visita à Universidade Metropo-
litana de Santos (Unimes), no dia 1º de 
outubro, o governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin, conversou com o presidente 
do CROSP, Claudio Miyake, que apresentou-

Governador confere 
resultados do estudo

O estudo de fluoretação da água de consumo no 
Estado de São Paulo, realizado pelo CROSP 
em parceria com a Faculdade de Odontolo-

gia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) e o Centro Colaborador do Ministério 
da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal – Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) é fi-
nalista do Prêmio Saúde, promovido pelo Grupo Abril.

O projeto denominado Vigifluor concorre na catego-
ria “saúde bucal” e pode receber votos do público pelo 
site www.premiosaude.com.br. O anúncio dos vencedo-
res e a solenidade de entrega do prêmio está agendada 
para o dia 25 de novembro em São Paulo.

O trabalho está entre os selecionados do Prêmio Saúde 
por sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida 
dos brasileiros. “Para nós é o reconhecimento de um estu-
do de extrema importância para saúde bucal da população”, 
comemora o presidente do CROSP, Claudio Miyake. 

-lhe os resultados do Projeto Vigifluor, o maior 
censo mundial sobre fluoretação das águas de 
abastecimento público. O governador surpre-
endeu-se positivamente com a amplitude do 
levantamento  que abrangeu todos os 645 mu-

nicípios do estado, e ainda teve a oportunidade 
de conferir a matéria a respeito do estudo pu-
blicada aqui no Jornal do CROSP.

“Este encontro foi importante para informar 
o trabalho que estamos desenvolvendo e tam-
bém salientar o quanto a nossa causa é urgente. 
A Odontologia merece a devida valorização”, 
aponta o presidente.

Ao falar sobre “A Saúde em São Paulo” para 
uma plateia de mais de 200 pessoas, entre es-
tudantes, docentes, políticos e profissionais 
da saúde, Alckmin exaltou a importância dos 
profissionais da saúde bucal. “Fizemos um 
trabalho no âmbito hospitalar, inclusive nas 
UTIs, compreendendo a Odontologia e tam-
bém prestamos apoio às cidades no atendi-
mento primário”, disse o governador. 

30 anos de flúor
Dia 31 de outubro, a Região Metropolitana 

completa três décadas de um bem-sucedido tra-
balho de fornecimento de água fluoretada, que 
permitiu uma relevante redução da ocorrência 
de cáries na população: antes da adição de flúor 
à água, uma criança de 12 anos de idade tinha, 
em média, 7 dentes atingidos pela doença. Atu-
almente esse indicador caiu para menos de dois 
dentes afetados por criança. 
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U ma resolução de 1998 do Ministério 
da Saúde definiu que são 14 as ativida-
des fim reconhecidas da área: Biologia, 

Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, 
Farmácia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veteriná-
ria, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço 
Social e Técnico em Radiologia. A partir dessa 
definição, foram criados há aproximadamente 
dez anos os Fóruns Nacionais e Estaduais dos 
Conselhos Atividade Fim Saúde, que defendem 
os interesses de 4,5 milhões de profissionais em 
todo o país (só no estado de São Paulo são cer-
ca de 1,3 milhão). As últimas gestões do fórum 
paulista tiveram como conselhos coordenado-
res a Enfermagem e a Psicologia. Desde maio 
deste ano, decidiu-se por aclamação que o Con-
selho Coordenador passaria a ser o de Odonto-
logia, representado pela conselheira do CROSP, 
Maria Lucia Zarvos Varellis.

Uma das questões mais prementes no Fórum, 
no momento, é a da formação em saúde, discutin-
do temas como avaliação de egressos e o exame de 

Odontologia coordena
fórum permanente
que reúne as 14 profissões da área de Saúde
Grupo discute questões que são comuns a todos os profissionais da área e elabora 
documento com dez propostas para melhorar o atendimento à população

proficiência, além da normatização dos cursos no 
formato de ensino à distância (EAD). Para o Grupo 
de Trabalho (GT) de Educação do FCFAS, grande 
parte do programa curricular exige a prática, alcan-
çada com aulas presenciais. E outra preocupação é 
com a carga horária, item desconsiderado por al-
guns dos cursos à distância em andamento no país. 
Na questão da avaliação, as discussões têm como 
objetivo colaborar com o Ministério da Educação 
na criação de exames que auxiliem na formação de 
profissionais realmente preparados antes que eles 
sejam absorvidos pelo mercado e comecem efeti-
vamente a atender a população, bem como imple-
mentar a avaliação de percurso.

Outro trabalho importante do FCAFS nos últi-
mos meses foi a elaboração de um documento com 
dez propostas para a melhora da saúde pública do 
país, que será apresentado na 15ª Conferência Na-
cional da Saúde, que se realiza no início de dezem-
bro, em Brasília, além de ter tido grande aceitação 
nas Conferências Municipais e Estadual de Saúde. 
Em defesa do SUS, esse documento traz temas que 
ainda carecem de mais discussão, de implanta-

ção e de efetivação. Essas dez propostas abrangem 
questões como o fortalecimento dos mecanismos 
de participação social, o investimento em ações 
preventivas e na educação da população, a rejeição 
das iniciativas que gerem a chamada “dupla porta” 
(com atendimento diferenciado para alguns pa-
cientes), o fomento da Atenção Básica em Saúde, a 
promoção de mais ações de saneamento e vigilân-
cia ambiental, o aprimoramento dos profissionais 
de saúde e a ampliação do conceito de Saúde Única, 
que examina, diagnostica e trata do paciente com 
uma abordagem sistêmica e uma maior interação 
no trabalho das várias profissões da área de saúde.

A interprofissionalidade é a palavra de ordem 
do trabalho aqui no FCAFS. É necessária uma 
mudança de paradigma do sistema de promoção 
de saúde vigente atualmente. O isolamento entre 
as profissões da área médica precisa ser rompido. 
O fórum faz exatamente isso: une todas as profis-
sões da saúde para criar uma força integrada, com 
um olhar ampliado, que trata da saúde como um 
todo, nos múltiplos aspectos que interferem na 
qualidade de vida das pessoas. 

Representantes dos 
Conselhos da área de saúde
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Concorreram produções 
para rádio e TV, matérias 

publicadas em jornais 
e revistas e conteúdos 

jornalísticos veiculados 
em sites e portais.

n a noite de 23 de setembro aconteceu a 
entrega do III Prêmio CROSP de Jorna-
lismo, que tem como objetivo reconhe-

cer e contemplar os melhores trabalhos jornalís-
ticos sobre saúde bucal.

Concorreram produções para rádio e TV, ma-
térias publicadas em jornais e revistas e conteú-
dos jornalísticos veiculados em sites e portais.

Com a presença de vários membros da impren-
sa nacional, além da diretoria do CROSP, a noite 
de entrega do Prêmio revelou talentos como a jor-
nalista Glaucia Chaves, do jornal Correio Brazi-
liense, que conquistou o primeiro lugar com a ma-
téria “Dores da Vida Moderna”. Glaucia participou 
na categoria “Escrita Nacional e Regional”.

Já em “Escrita Especializada em Saúde Bucal”, 
Mariana Pantano, do jornal da Associação Pau-
lista dos Cirurgiões-Dentistas (APCD), ganhou 
o primeiro lugar com a reportagem “Endocardite 

em prol da saúde bucal
Comunicação
O III Prêmio CROSP de Jornalismo revelou vencedores em evento realizado na sede do Conselho

é uma doença que começa pela boca”. Declaran-
do-se muito feliz, Mariana afirmou que o III Prê-
mio CROSP de Jornalismo é sinal de vanguarda: 
“Ele valoriza e incentiva matérias na área de saúde 
bucal em diversos meios de comunicação. Para 
nós, jornalistas, é um reconhecimento ímpar e um 
estímulo para a nossa carreira”. 

A reportagem do UOL – “Tem medo de dentista? 
Hipnose e acupuntura podem te ajudar” –, de auto-
ria da jornalista Thamires Andrade, levou o primeiro 
lugar na categoria “Escrita On-Line”. O texto, publi-
cado em fevereiro de 2015, focou em técnicas alter-
nativas como acupuntura e hipnose para atenuar a 
ansiedade e diminuir o estresse dos pacientes.

Segundo a autora, Thamires, foi muito gratifi-
cante ser reconhecida por profissionais da área e 
saber que conseguiu levar informação de quali-
dade aos leitores do UOL. “Resolvi tratar de uma 
temática que afasta muita gente dos consultórios, 
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Thamires Andrade 
dos Santos Jesus

Glaucia Chaves

que é o medo de ir ao dentista. Conhecer 
terapias alternativas que complementem o 
tratamento feito pelo cirurgião-dentista foi 
incrível, e poder apresentar essa temática aos 
internautas também. Gostaria de agradecer 
a todos os profissionais do CROSP que par-
ticiparam de alguma forma do prêmio, tanto 
os envolvidos no comitê julgador quanto os 
que participaram da votação, pela oportuni-
dade de ser reconhecida pelo meu trabalho e 
por um prêmio que valoriza o jornalismo da 
área da saúde”, afirmou a jornalista.

Na área de “Telejornalismo”, Camila Mar-
tins conquistou a premiação com a matéria 
“A importância de cuidar da saúde da boca 
durante a gravidez”, veiculada no programa 
“Vida e Saúde”, da RBS. “Um prêmio dessa 
importância não se ganha sozinha. Gostaria 
de agradecer à minha equipe, que trabalha 
de forma unida e proporcionou esta con-
quista. Estou emocionada pelo reconheci-
mento de uma entidade tão importante e 
que vem abrindo espaço para o trabalho em 
prol da saúde. Esta é uma oportunidade de 

divulgar um assunto importantíssimo, a saú-
de da boca durante um período tão especial 
para a mulher, e que irá refletir na vida do 
filho. Boas práticas começam desde a con-
cepção”, declarou ela logo após ser premiada.

Já Marina Ongaratto Fauth, da Rádio 
Justiça, levou o primeiro lugar na catego-
ria “Radiojornalismo” com a reportagem 
“Saúde é Direito”. Segundo Marina, o III 
Prêmio CROSP de Jornalismo legitima 
todo esforço do jornalista que trabalha 
com comunicação e saúde: “É um grande 
incentivo. No meu caso, a primeira con-
quista foi aprovar a reportagem “Saúde É 
Direito” na programação da Rádio Jus-
tiça, emissora do Supremo Tribunal Fe-
deral em Brasília/DF. Agora, comemoro 
os frutos desse projeto que nasceu com 
a proposta de levar informação ao cida-
dão que merece saber – e fazer valer ! – os 
seus direitos”.

A relação completa de finalistas do Prê-
mio pode ser acessada no site do CROSP em 
Notícias! 

Escrita Nacional e Regional
1º Glaucia Chaves (Correio Braziliense)
2º Diogo Sponchiato (Saúde é Vital)
3º Vilhena Soares (Correio Braziliense)

Escrita Especializada em Saúde Bucal 
1º Mariana Pantano (APCD Jornal)
2º Swellyn Aparecida França (Revista da APCD)
3º Vanessa Navarro (Odonto Magazine)

Escrita On-Line
1º Thamires Andrade dos Santos Jesus (UOL)
2º Vanessa Lima (Crescer)
2º Zaíra Barros (Jornal Odonto)
3º João Humberto Chaves (Campo Grande News)

Telejornalismo
1º Camila Martins (RBS)
2º Giovana Carla da Cunha (TV Justiça)
3º Patricia Gonzaga de Carvalho (TV Globo)

Radiojornalismo
1º Marina Ongaratto Fauth (Rádio Justiça)
2º Bianca Ferreira Brito (Rádio UESB-FM)
3º Giovana Carla da Cunha (Rádio Justiça)
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de Carvalho, 
representando 
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A 13ª edição do Encontro Paulista de Ad-
ministradores e Técnicos do Serviço 

Público Odontológico (EPATESPO) já tem 
data e local confirmados: será realizado de 11 
a 13 de abril de 2016 na Faculdade de Odon-
tologia da Unesp, em Araraquara.

O Encontro ocorre a cada dois anos, des-
de 1989. O EPATESPO tem como principal 
função debater as políticas públicas de saúde 
bucal, com o intercâmbio de ideias e projetos 
entre os serviços de saúde dos municípios e da 
Secretaria de Estado da Saúde, universidades, 
faculdades, institutos de pesquisa e associa-
ções de classes, estabelecendo programas que 
possam incluir ainda mais os cuidados com a 
saúde bucal no dia a dia da população.

Publicação aponta caminhos para o planejamento e a otimização das equipes de Saúde Bucal, integrando 
o trabalho dos profissionais Auxiliares da Odontologia ainda mais ao dos cirurgiões-dentistas

Técnicos e auxiliares em saúde bucal
terão novo material de orientação

A Câmara Técnica de ASB e TSB do 
CROSP está em fase final de elaboração 

de um manual com conteúdo sobre temas de 
importância para o dia a dia desses profissio-
nais. O material, que será lançado este ano, 
integra orientações sobre ética profissional, 
responsabilidades e direitos junto aos Con-
selhos e prioriza a temática da saúde bucal 
apontando caminhos de como operacionali-
zar o planejamento integrado na otimização 
das ações da equipe, inserindo os Profissionais 
Auxiliares da Odontologia como estratégia 
para a qualidade de vida e desenvolvimento 
das práticas de saúde.

O objetivo é oferecer conhecimentos e refor-
çar potencialidades que possam contribuir para 
a melhoria das práticas dos Técnicos em Saúde 

Araraquara 
vai sediar 
o EPATESPO 
em 2016
Faculdade de Odontologia 
da Unesp recebe no ano que 
vem o Encontro Paulista de 
Administradores e Técnicos do 
Serviço Público Odontológico

Bucal e dos Auxiliares em Saúde Bucal nos ser-
viços odontológicos públicos e privados.

Para o Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo, este manual é um importante 
meio de informação para os ASBs e TSBs, que 
colabora para que se identifiquem como pro-
fissionais da saúde, conscientizando-se de sua 
importância e papel na equipe de Saúde Bucal 
e na construção da Odontologia de excelência.

“Com profissionais bem instruídos e cons-
cientes do cenário em que atuam, a Odonto-
logia brasileira só tem a ganhar. Uma equipe 
de Saúde Bucal eficiente pode fazer toda a 
diferença na atuação do cirurgião-dentista e 
consequentemente, no atendimento ao pa-
ciente”, observa Claudio Miyake, presidente 
do CROSP.

o    aplicativo CROSP está disponível para 
download. A possibilidade de denunciar 

irregularidades diretamente ao Conselho com 
poucos toques é uma das funcionalidades do app 
CROSP. Além disso, a ferramenta inclui tarefas 
rotineiras dos profissionais, como consulta a 
seccionais do Conselho no estado, atuali-
zação cadastral e, ainda, inscrições para 
palestras. O app, cuja primeira versão 
foi lançada em agosto de 2014, tam-
bém permite consultar o Código de 
Ética Odontológica.
O aplicativo CROSP pode ser 
baixado gratuitamente na Apple 
Store, para dispositivos IOS, e 
Play Store na plataforma Android. 
Para baixar, digite CROSP na 
ferramenta de busca e confir-
me a opção.

Denúncias por 
celular e tablet
Aplicativo CROSP facilita a realização 
de denúncias de irregularidades no 
exercício da profissão






