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CaRta aO leitOR

N esta edição, temos o prazer de comemorar com vocês os 50 anos 
do CROSP, instituição que vem, desde a sua implantação, junho 
de 1966, lutando pelo prestígio e a valorização da classe odontoló-

gica, com foco na ética e na fiscalização do exercício profissional. Foi nesse 
período, há cinco décadas, que o CROSP foi estabelecido, com a nomeação 
da primeira diretoria do Conselho. Nossa instituição foi um dos três primei-
ros conselhos do Brasil a serem criados.

Vários projetos e ações, que aconteceram ao longo dessas cinco décadas, 
mostram o compromisso do Conselho com a categoria e o desejo de tra-
balhar com garra – e em conjunto – para alcançar os principais objetivos. 
Nossa matéria de capa conta um pouco dessa história, que vem sendo escri-
ta com a colaboração de todos os profissionais da Odontologia. Um marco 
dessa fase de homenagens aos 50 anos do CROSP é a inauguração da Casa 
da Odontologia Paulista, com o intuito de levar informações sobre ética e 
exercício legal da profissão a cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares das 
áreas de Prótese Dentária e Saúde Bucal. 

Outro assunto relevante para o CROSP é a ética, e nesta edição aprofun-
damos a importante questão do sigilo profissional. Que informações sobre o 
paciente devem ser preservadas? O que pode ser falado, divulgado?

Além de supervisionar a ética e o exercício regular da profissão com di-
versas ações saneadoras, o CROSP procura investir no processo formativo, 
com palestras em todo o Estado e os recursos dos canais de comunicação. 
A matéria de fiscalização é um exemplo desse trabalho de educação, pois 
mostra como o profissional de Odontologia pode divulgar os serviços do 
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Segredo previsto em lei que impede a revelação 
de assuntos confidenciais ligados à profissão envolve 
uma série de nuances e normas, que devem 
ser seguidas para garantir o respeito e a confiança 
entre o paciente e o cirurgião-dentista

T odas as profissões e, especialmente, as relacionadas ao campo da 
saúde, têm o direito e o dever de manter o sigilo. Essa confidenciali-
dade faz parte dos valores éticos que estruturam o trabalho de todos 

os que se dedicam à área, como é o caso dos cirurgiões-dentistas.
O sigilo profissional está acima dos interesses particulares do cirurgião-den-

tista ou de terceiros, sendo um direito renunciável nos casos expressos em Lei e 
no Código de Ética Odontológica, limitado, muitas vezes, à vontade do paciente. 
Embora ele seja uma regra, aceita exceções, conforme veremos a seguir.

A Constituição Federal considera o sigilo profissional uma “cláusula pé-
trea”, ou seja, sem possibilidade de alteração, como se vê em seu Art. 5º: 
“XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendi-
das as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional.”

profissional
Sigilo

Privacidade 
resguardada

O sigilo profissional pode ser 
definido como um segredo que 
deve ser mantido na relação entre 
o cirurgião-dentista e seu paciente. 

Ele se caracteriza por ser um 
direito-dever: é um direito do pa-
ciente e um dever ético do pro-
fissional, que não pode divulgar 
assuntos de ordem confidencial de 
seu paciente, temas que são do seu 
conhecimento em razão da rotina e 
das atividades odontológicas.

O sigilo abrange assuntos que 
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o que diz a 
legislação
Código Penal
Art. 154. Revelar a alguém, 
sem justa causa, segredo, de 
quem tem ciência em razão 
de função, ministério, ofício 
ou profissão, e cuja revelação 
possa produzir dano a outrem. 
Pena - detenção, de três meses 
a um ano, ou multa. 

Código de Processo Penal
Art. 207. São proibidas de 
depor as pessoas que, em razão 
de função, ministério, ofício 
ou profissão, devam guardar 
segredo, salvo se, desobrigadas 
pela parte interessada, quiserem 
dar seu testemunho.

Código de Processo Civil
Art. 388.  A parte não é obrigada 
a depor sobre fatos:
II - a cujo respeito, por estado ou 
profissão, deva guardar sigilo

Em gEral, quEm 
busca o auxílio 
dE um cirurgião-
dEntista Encontra-
sE Em uma 
situação dElicada 
E suscEtívEl, com 
quadros dE dor E 
dEsconforto. Essas 
condiçõEs rEquErEm 
um atEndimEnto 
pErsonalizado, 
atEncioso E 
acolhEdor

dizem respeito à intimidade e à privacidade do paciente, seja quanto à sua 
condição de saúde bucal e geral, seja quanto aos seus hábitos, costumes, vida 
profissional, social, afetiva, familiar, dentre outros aspectos que configuram 
informações pessoais, que somente podem ser reveladas com sua permissão.

É importante ressaltar que até os dados cadastrais são de caráter sigilo-
so. Além disso, informações adquiridas por meio de outros profissionais, 
de exames complementares e de prontuários físicos ou eletrônicos com-
partilhados também devem ser protegidas. O dever de segredo não é só do 
cirurgião-dentista, mas de toda a equipe odontológica. 

a imPortância do acolhimento
Em geral, quem busca o auxílio de um cirurgião-dentista encontra-se em 

uma situação delicada e suscetível, com quadros de dor e desconforto. Essas 
condições requerem um atendimento personalizado, atencioso e acolhedor. O 
paciente precisa se sentir seguro para expor sua privacidade, com informações 
e dados que podem contribuir no tratamento odontológico e no restabeleci-
mento de sua saúde bucal.

Assim como o sigilo, o acolhimento deve fazer parte da rotina de todos os 
profissionais da Odontologia. É fundamental que a equipe esteja preparada 
para acolher com atenção e simpatia o paciente. A coleta de informações deve 
ser feita de forma respeitosa. 

a confiança como base da relação
O relacionamento entre o cirurgião-dentista e seu paciente deve ser funda-

mentado na troca de informações, conselhos e cuidados de saúde – bucal e geral, 
antes, durante e ao término do tratamento odontológico.

Nesse sentido, o paciente espera que o cirurgião-dentista esteja à sua dis-
posição para ajudá-lo a entender sobre os diversos procedimentos preventivos 
disponíveis ou para auxiliá-lo na escolha do tratamento curativo mais adequado, 
diante das inúmeras opções existentes. Assim, o primeiro vínculo a ser trabalha-
do nesse relacionamento deve ser a confiança. 

No âmbito da saúde, uma relação centrada na confiança e no respeito dá 
ao paciente segurança e a tranquilidade necessária para revelar ao profissional 
situações de extrema relevância, mas que,  muitas vezes,  não são ditas por medo, 
vergonha ou timidez. Um exemplo é quando o paciente omite, no preenchimen-
to da anamnese, que faz uso de substâncias químicas (drogas) ou que é portador 
de alguma doença infectocontagiosa. Informações como essas são fundamen-
tais para que o cirurgião-dentista elabore o correto diagnóstico e planejamento 
terapêutico, em benefício da saúde do paciente. A omissão desses dados e outros 
pertinentes ao estado de saúde bucal e geral, bem como aos costumes do indi-
víduo, podem expô-lo a danos irreparáveis ou de difícil reparação e, até mesmo, 
conduzi-lo à morte.

Quando romPer o sigilo?
A regra geral é não revelar o segredo. Contudo, o Código de Ética Odon-

tológica estabelece em seu Art. 14, Parágrafo Único, que existem situações 
consideradas como justa causa para a quebra do sigilo. São elas: notificação 
compulsória de doença e de agravos à saúde; colaboração com a justiça nos 
casos previstos em lei; perícia odontológica nos seus exatos limites; estrita de-
fesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos e revelação de fato sigiloso 
ao responsável pelo incapaz.

O cirurgião-dentista não está obrigado a manter o sigilo quando for o caso 
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de cobrar judicialmente a quitação de seus honorários profissionais podendo, 
assim, no curso da ação, falar sobre o tratamento empreendido no paciente.

notificação comPulsória de 
doença ou de agravo à saúde

Ela é toda e qualquer comunicação oficial direcionada às autoridades 
sanitárias a respeito da ocorrência de uma doença ou de um agravo à saúde, 
feita por profissional de saúde ou cidadão, com o objetivo de viabilizar a 
adoção de medidas de intervenção pertinentes. 

É uma ação importante, utilizada como estratégia para melhorar o co-
nhecimento do comportamento de doenças na comunidade e agravos, tais 
como lesões decorrentes de violência, acidentes, envenenamentos, entre ou-
tros, envolvendo menores, abuso de cônjuge ou idoso, ferimento com arma 
de fogo ou outro tipo de arma, quando se suspeita que a lesão tenha ocorri-
do em função de ato criminoso.

O artigo 269 do Código Penal estabelece como crime a omissão de noti-
ficação de doença, conforme se vê: “deixar o médico de denunciar à autori-
dade pública doença cuja notificação é compulsória”. 

Muito embora o texto legal mencione somente o médico, esse dever cabe 
aos demais profissionais da área da saúde, incluindo os cirurgiões-dentistas.

estatuto da criança
e do adolescente

Em seu artigo 13, determina 
que os casos de suspeita ou confir-
mação de maus-tratos, bem como 
o presenciar de agressão durante 
o atendimento profissional, são 
situações que devem ser obrigato-
riamente comunicadas ao Conse-
lho Tutelar da respectiva localida-
de de moradia do menor. 

O artigo 245 do ECA estabe-
lece como infração administrativa 
a não comunicação desses fatos à 
autoridade competente, sujeitan-
do o cirurgião-dentista à multa de 
três a vinte salários de referência. 

Importante compreender que 
o ato de notificar tem o objetivo 
de interromper as atitudes e com-
portamentos violentos no âmbito 
da família e por parte de qualquer 
agressor. Cabe ao Conselho Tute-
lar receber a notificação, analisar a 
procedência de cada caso e chamar 
a família ou qualquer outro agres-
sor para esclarecer o ocorrido. Os 
casos mais graves que configurem 
crimes ou iminência de danos 
maiores à vítima, o Conselho Tute-
lar direciona à autoridade policial, 
judiciária e ao Ministério Público.

A notificação compulsória 
de agravos também se aplica 
aos casos que envolvem idosos, 
mulheres e/ou agressão contra o 
cônjuge, de acordo com as legis-
lações específicas. 

sigilo dos 
casos clínicos

O Código de Ética Odonto-
lógica, no inciso III, do Art. 14, 
determina que é infração ética 
fazer referência a casos clínicos 
identificáveis; exibir paciente, 
sua imagem ou qualquer outro 
elemento que o identifique, em 
qualquer meio de comunicação 
ou sob qualquer pretexto, a me-
nos que o cirurgião-dentista es-
teja no exercício da docência ou 



REVISTA dO CRoSP 9

em publicações científicas, nos quais a autorização do paciente ou de seu 
responsável legal lhe permite a exibição da imagem ou prontuários com 
finalidades didático-acadêmicas.

Isso significa que, em decorrência das vedações expressas na Lei Federal 
nº 5081/66, e em razão do sigilo profissional, o cirurgião-dentista e as clínicas 
odontológicas não devem expor os casos clínicos em qualquer meio de divul-
gação, tais como fôlderes; meios digitais, incluindo as redes sociais; televisão; 
impressos e demais formas de anúncio.

cuidados imPortantes
Paciente falecido: Mesmo em caso de falecimento do paciente, o cirur-

gião-dentista possui o dever de manter o sigilo profissional, sendo vedado 
fornecer a terceiros, ainda que familiares, acesso ao prontuário ou a qualquer 
informação concedida em razão do atendimento odontológico.

Atestados Odontológicos: O cirurgião-dentista não deve revelar ao em-
pregador qualquer fato referente ao tratamento odontológico em curso ou so-
bre o ato profissional realizado, quando questionado em razão da emissão de 
atestado odontológico. Em caso de dúvidas, o empregador deverá requerer ao 
funcionário os esclarecimentos que se fizerem necessários sobre o atendimen-
to ao qual foi submetido.

Prontuários Compartilhados: Nos serviços multiprofissionais, em âm-
bito público ou privado, devem ser estabelecidas normas e rotinas de pro-
teção dos prontuários. O mesmo se aplica ao acesso de terceiros envolvidos 
no atendimento, como é o caso de cooperativas, operadoras e seguradoras 
de planos odontológicos ou de outros serviços.

A temática do sigilo profissional deve ser abordada com bom senso, con-
siderando, sem negociação, o que diz o Código de Ética e as leis brasileiras. 

Há que se lembrar e fortalecer o juramento de Hipócrates: “Àquilo que no 
exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver 
visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. 
Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente 
da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens.” 
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d estacar-se no universo da Odontologia – assim como em vários 
outros segmentos – é uma tarefa difícil. O mercado é grande e exis-
te muita gente tentando se sobressair. Para destacar-se, não basta 

apenas ter grande conhecimento técnico e científico, é preciso saber como 
divulgar seu trabalho. Com a finalidade de estabelecer, manter ou aumentar 
as relações com o público e com os pacientes, o cirurgião-dentista pode lan-
çar mão de vários tipos de ferramentas existentes, dentre elas, a publicidade.

Internet, redes sociais, revistas, jornais, rádio, televisão, placas, fôlderes 
informativos ou cartões de visitas utilizados na Odontologia são conside-

Saiba como divulgar os serviços do seu consultório ou
clínica obedecendo as leis e as regras estabelecidas
pelo código de ética odontológica, pelo código de Defesa
do consumidor e pela legislação publicitária do país

o que

fazer ou não
na publicidade odontológica

rados veículos de comunicação 
válidos e devem seguir as regras 
do Código de Ética Odontológica, 
bem como da lei que regulamenta 
a profissão de cirurgião-dentista 
no Código Civil e do Código de 
Defesa do Consumidor. 

O Código Brasileiro de Autor-
regulamentação Publicitária, do 

FISCALIZAÇÃo
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Conar, ao estabelecer as diretrizes da legislação publicitária no país, enquadra 
o cirurgião-dentista nas categorias especiais de anúncios, assim como ocorre 
com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que define o que é propa-
ganda enganosa e abusiva.

As normas citadas se aplicam a todos que exercem a Odontologia, ainda 
que de forma indireta (operadoras de planos de saúde, policlínicas, entre 
outros), sejam elas pessoas físicas ou jurídicas.

“É muito importante que os inscritos entendam que são responsáveis por 
tudo que veicularem em suas publicidades, tanto no âmbito ético quanto no 
Civil, Criminal e perante o Código de Defesa do Consumidor”, explica Clau-
dia Garrido, Supervisora Geral da Fiscalização do CROSP. Em caso de publi-
cidade irregular, podem ser responsabilizados a clínica odontológica e seus 
proprietários, o responsável técnico e os profissionais que atuam no local.

As penas e suas aplicações vão desde a advertência confidencial, em aviso 
reservado; censura confidencial, em aviso reservado; censura pública, em publi-
cação oficial; suspensão do exercício profissional por até trinta dias, até a cassa-
ção do exercício profissional. O Dispositivo Ético prevê, ainda, a possibilidade 
de aplicação de multa, juntamente com a penalidade disciplinar.

Cabe ao CROSP manter e promover o prestígio e o bom conceito da pro-
fissão, bem como supervisionar a ética e o exercício regular da profissão com 
ações, preferencialmente orientadoras, educadoras e saneadoras, para o cum-
primento das normas legais do Conselho Federal e demais legislações que en-
volvem a área odontológica.

Por essa razão, o CROSP tem investido no processo formativo, com ciclos de 
palestras em todo o Estado, disponibilizando inúmeros meios de acesso aos canais 
de comunicação, a fim de garantir agilidade nas orientações fornecidas e, assim, 
reduzir o índice de infrações éticas.

Aos infratores, o setor de Fiscalização e a Comissão de Ética do CROSP facul-
tam a opção de lavrar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), instrumen-
to jurídico celebrado com a finalidade de coibir, cessar e evitar a reincidência da 
prática de infrações éticas relacionadas à publicidade odontológica. Mais de 350 
audiências foram propostas nos últimos dois anos e mais da metade desses termos 

Cartão de visitas 
pessoa físiCa
Correto: contém o nome, a 
categoria e a inscrição no CROSP.

foram devidamente aceitos e assinados.
O Código de Ética Odontológica, 

resolução do Conselho Federal de 
Odontologia, é o nosso ponto norte-
ador no que diz respeito à comunica-
ção. É através dele que teremos uma 
diretriz ética, moral e legal capaz de 
conduzir o cirurgião-dentista e as 
empresas odontológicas à divulgação 
sadia de seus serviços.

Denúncias relativas a publicidade 
irregular podem e devem ser feitas por 
meio do canal Fale Conosco, no site do 
CROSP, ou pelo aplicativo do Conse-
lho, disponível para download gratuito 
nas versões IOS e Android. Também 
podem ser realizadas por carta ou pes-
soalmente na sede (à Avenida Paulista, 
688, térreo, CEP 01310-909, São Paulo, 
SP) ou nas delegacias seccionais.

Para saber o que é permitido e o 
que deve ser evitado em termos de 
propaganda e publicidade, veja a seguir 
alguns exemplos: 

Cartão de 
visitas pessoa 
jurídiCa
Correto: contém 
nome da clínica, sua 
inscrição no CROSP, 
o nome do responsável 
técnico e a inscrição 
no CROSP do 
responsável técnico.

reCeituário
Correto: contém o nome, a 
categoria, a inscrição no CROSP, 
o endereço e o telefone.



12 REVISTA do CROSP

FISCALIZAÇÃo

folheto
inCorreto: não contém inscrição 
no CROSP da clínica, o nome  
e a inscrição no CROSP do 
responsável técnico. O termo Clínico 
Geral deve preceder a divulgação  
de área de atuação, procedimentos 
e técnicas de tratamento.
Está incorreto também, pois 
utiliza o termo “popular”; oferece 
especialidade não reconhecida 
pelo CFO (especialista em dentes 
brancos); destaca preços,  
condições e formas de pagamentos, 
sorteios e termos que implicam  
a comercialização da Odontologia; 
inclui imagens e expressões de 
Antes e Depois; promete resultados 
(“entre com o dente amarelo e saia 
com ele branquinho”); utiliza termos 
incorretos como, por exemplo, 
“canal” ao invés de “endodontia”.

perfil nas redes soCiais
inCorreto: não contém a inscrição no CROSP da clínica, nem o nome  
e a inscrição no CROSP do responsável técnico. O termo Clínico Geral deve 
preceder a sua área de atuação, procedimentos e técnicas de tratamento.

plaCa de ClíniCa
Correto: contém o nome da clínica, sua inscrição 
no CROSP, o nome do responsável técnico e 
a inscrição no CROSP do responsável técnico.

plaCa de Consultório
Correto: contém o nome, a categoria e a inscrição no CROSP. 
Áreas de atuação, procedimentos e técnicas de tratamento 
podem constar. Entretanto, quando o profissional não possuir a 
especialidade registrada no CROSP, o termo Clínico Geral deverá 
preceder essas informações. Isso vale para todo e qualquer tipo 
de publicidade, incluindo folder, panfleto, cartão, etc.
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site
inCorreto: uso de especialidade não reconhecida pelo CFO 
(especialista em pacientes com medos); anuncio de preços, 
condições e formas de pagamentos, sorteios e termos que 
implicam a comercialização da Odontologia; uso de termos incorretos 
como, por exemplo, “dentadura” ao invés de “prótese dentária”.

O QUE DEVE 
SER SEmpRE 
mENCIONADO
NO CASO DE PESSOA FíSICA:
•	Nome do profissional
•	Número de inscrição do profissional  

no CROSP
•	Nome representativo da profissão
 
NO CASO DE PESSOA juRíDICA:
•	Nome da empresa
•	Número de inscrição da empresa  

no CROSP
•	Nome do responsável técnico
•	Número de inscrição no CROSP  

do responsável técnico

O QUE NÃO 
DEVE SER fEItO
•	Publicidade enganosa, abusiva,  

falsa, irregular, ilícita ou imoral
•	uso de imagens e expressões  

“antes, durante e depois”
•	Anúncio de preços, gratuidades, 

modalidades de pagamento ou 
outras formas que impliquem na 
comercialização da Odontologia

•	Anúncio de títulos, qualificações  
e especialidades que não possua  
e que não sejam registradas  
no Conselho Federal de Odontologia

•	Crítica de técnicas utilizadas  
por outros profissionais

•	Aliciamento de pacientes com atos  
que caracterizem concorrência desleal  
ou aviltamento da profissão

•	Oferecimento de trabalhos odontológicos: 
gratuitos ou como prêmio em concursos, 
através de cartões ou cadernos de 
descontos, mala direta via internet,  
sites promocionais, de compras 
coletivas, por telemarketing ativo, stands 
promocionais, caixas ou veículos de som, 
por intermédio de plaqueteiros

•	Oferecimento de consulta, diagnóstico, 
prescrição de tratamento ou divulgação 
de resultados clínicos

•	Divulgação de dados de identificação  
do paciente para fins de autopromoção 
ou benefício profissional

•	Divulgação de técnicas, terapias ou áreas 
de atuação sem comprovações científicas

•	Promoção direta ou indireta  
de poluição ambiental

Correto: contém nome da clínica, inscrição no CROSP 
da clínica, nome do responsável técnico, inscrição no CROSP 
do responsável técnico. Áreas de atuação, procedimentos 
e técnicas de tratamento podem constar, entretanto quando  
o profissional não possuir a especialidade registrada no CROSP, 
o termo clínico geral deverá preceder essas informações.
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As principais ações nesse meio século de história 
do Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo, instituição que luta pela ética e trabalha 
pela fiscalização do exercício profissional

décadas do CRoSP

Ascinco
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Os presidentes 
dO CrOsp
Conheça os cirurgiões-dentistas que estiveram à frente do 
Conselho Regional de Odontologia São Paulo nesses cinquenta 
anos de história

1966-1971 – Eurico da Silva Mattos
1971-1976 – Fernando de Souza Lapa
1976-1980 – Flávio Vellini Ferreira
1980-1983 – Wilson Garone
1983-1986 – Jacques Narcisse Henri Duval
1986-1988 – Osmar Soares de Freitas
1988-1996 – Emil Adib Razuk
1996-1996 – Paulo Américo Mercadante
1996-1999 – João José Garcia Filho
1999-2001 – Moacyr Silva
2001-2013 – Emil Adib Razuk
A partir de 2013 – Claudio Miyake

Desde o início, o CROSP se es-
tabeleceu no tripé ética, fiscaliza-
ção e valorização da classe odon-
tológica. Na primeira década de 
trabalho, as maiores dificuldades 
diziam respeito ao funcionamen-
to efetivo do conselho, que ainda 
contava com poucos inscritos. 
Começavam então os trabalhos de 
controle de inscrições, expedições 
de carteiras profissionais e fiscali-
zação do exercício profissional.

Na década de 1980, mais pre-
cisamente em 1988, uma ação 
fundamental foi a criação das 
Delegacias Seccionais do CROSP, 
que dão suporte aos inscritos re-
gionalmente. Elas facilitaram a 

A históriA do 
CrosP, que reúne 
CerCA de 120 mil 
ProfissionAis dA 
odontologiA, entre 
Cirurgiões-dentistAs 
e AuxiliAres e 
téCniCos dAs áreAs 
de sAúde BuCAl e 
Prótese dentáriA, 
é mArCAdA Por mAis 
de dez gestões

Em 14 de abril de 1964, em um momento histórico da Odontologia, a 
Lei nº 4.324 instituiu o Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
de Odontologia, delegando à profissão poderes de decisão em suas 

normas de conduta e atuação. Dois anos depois, em 10 de junho de 1966, o 
Conselho Federal de Odontologia (CFO) escolheu os nomes dos componen-
tes dos três primeiros conselhos regionais do Brasil: além do CROSP, foram 
nomeadas as diretorias dos conselhos do Amazonas e do Rio de Janeiro.

Foi também no ano de 1966, no dia 24 de agosto, que foi aprovada a Lei 
5.081, sancionada pelo então presidente Humberto de Alencar Castelo Bran-
co, que regulamenta o exercício da Odontologia no Brasil. 

Neste momento de comemoração dos seus 50 anos, festeja-se não apenas es-
sas cinco décadas de trabalho em prol da categoria em São Paulo, mas também o 
desenvolvimento da própria Odontologia no Brasil. Neste meio século, a profis-
são cresceu e se consolidou. Como um dos mais antigos conselhos odontológi-
cos do país, o CROSP se fortalece na luta diária pelo bom exercício da profissão, 
zelando pela ética e cuidando conscienciosamente da fiscalização. 

As atividades para saudar o cinquentenário do CROSP se iniciaram na se-
gunda quinzena de maio com a inauguração da Casa da Odontologia Paulista, 
no bairro do Pacaembu, em São Paulo, criada para ser um espaço de acolhimen-
to de toda a classe odontológica do Estado (veja mais na página 20).

Lutas e vitórias
A história do CROSP, que reúne cerca de 120 mil profissionais da Odon-

tologia, entre cirurgiões-dentistas e auxiliares e técnicos das áreas de Saúde 
Bucal e Prótese Dentária, é marcada por mais de dez gestões.

Do primeiro presidente do Conselho, Eurico da Silva Mattos, que esteve 
à frente do CROSP de 1966 a 1971, ao atual presidente, muitos profissionais 
se uniram no Conselho em favor da aplicação da ética e do exercício legal 
da Odontologia. Houve uma ampliação do mercado de trabalho e muitas 
conquistas para todo o setor.
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vida dos cirurgiões-dentistas que vinham do interior a São Paulo para se 
inscrever e regularizar sua situação junto ao Conselho. Logo elas foram 
sendo instaladas em todas as principais cidades do Estado de São Paulo, 
com o intuito de estreitar a comunicação e favorecer o trabalho dos pro-
fissionais localmente.

Em 1994, os inscritos no Conselho Regional de São Paulo passaram a 
ser beneficiados com o seguro de vida, outra conquista que permanece até 
hoje. Aos poucos, a infraestrutura do CROSP foi se modernizando para se 
adequar aos objetivos da instituição, que sempre visou os preceitos éticos e 
a fiscalização da carreira.

Defesa Da ética e Da fiscaLização
Em relação à ética, cerne do CROSP, o Programa Integração, lançado em 

maio de 2014 com o intuito de atualizar o profissional e estudantes de Odon-
tologia, já percorreu mais de setenta cidades do estado de São Paulo. As pales-
tras sobre ética e outras questões profissionais promovem uma aproximação 
muito positiva com o Conselho.

A atualização do Código de Ética Odontológica, aprovado pela Resolução 
CFO-118/2012 e vigente desde 1º de janeiro de 2013, pautou várias ações do 
CROSP, que sempre trabalhou para adaptar o Código de Ética à realidade. 
Desde a regulamentação da profissão o Conselho luta pela evolução do Códi-
go de Ética, buscando alterações que favorecem a classe como um todo. Um 
passo importante, por exemplo, foi o acordo para regularizar a situação dos 
especialistas em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais.

Igualmente essencial para o CROSP é o trabalho de fiscalização, que nos 
últimos anos ganhou novas formas de apuração, ampliação dos canais para 
denúncias e o envolvimento de uma equipe diferenciada de fiscais. Desde 
2005, o CROSP passou a contratar como fiscais apenas os cirurgiões-den-
tistas. Hoje, eles trabalham apurando denúncias de exercício ilegal, com o 
apoio da tecnologia digital. Este é um recurso essencial, desde 2014. Nesse 
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ano, os fiscais do CROSP começaram a fazer uso de tablets para coletar in-
formações durante as visitas nas clínicas e consultórios odontológicos do 
estado, gerando maior eficiência e agilidade nos trabalhos. A tecnologia 
também tem facilitado o registro de denúncias, que atualmente pode ser 
feito por meio do aplicativo do CROSP para dispositivos móveis.

Com a regionalização da fiscalização, que implantou coordenações regio-
nais em cinco macrorregiões no estado, a capacidade de cobrir o estado todo 
foi maximizada, com resultados muito positivos. 

A criação do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), em 2013, foi 
fundamental para trazer agilidade ao trabalho da fiscalização e da Comissão 
de Ética. O objetivo do TAC é orientar os profissionais, além de coibir e 
cessar práticas antiéticas e sua reincidência em casos de publicidade e propa-
ganda, garantindo celeridade nos procedimentos. Essa implantação trouxe 
melhorias significativas para o setor de fiscalização, que na mesma época 
lançou um novo serviço, denominado “Força Tarefa”. O termo se refere a 
uma preparada equipe que atua diretamente no atendimento das denúncias 
encaminhadas ao Conselho, com autonomia, agilidade e eficiência. 

Projetos De saúDe PúbLica
Algumas ações de saúde e bem-estar proporcio-

naram grandes melhorias para a classe odontológica 
e para toda a sociedade, como a fluoretação adequa-
da da água, assunto que começou a ser tratado em 
2003. Nesse mesmo ano, houve o primeiro estudo 
sobre a fluoretação das águas de 116 cidades. 

Este trabalho foi, de certa forma, o impulsiona-
dor do Vigifluor, o mais amplo estudo deste tipo já 
realizado no mundo. Em agosto de 2015 o CROSP, 
em parceria com o Centro Colaborador do Minis-
tério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal (CE-
COL/USP) e o Laboratório de Bioquímica da Fa-
culdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp 
(FOP/UNICAMP), concluiu as análises dessa me-
ticulosa pesquisa, que verificou as águas de mais de 
98% dos 645 municípios de São Paulo.

Esta foi mais uma entre as ações do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo, nessas cin-
co décadas, para aumentar a visibilidade da profis-
são, oferecer subsídios aos cirurgiões-dentistas e 
alertar a população sobre a saúde bucal. 

Macro 2 
São JoSé 
do rio preto

Macro 4 
SantoS

Macro 3 
bauru

Macro 1 
araraquara

Macro 5 
capital região 
Metropolitana
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Já em 2003, o lançamento do Programa e Concurso “A Saúde Bucal”, 
motivou alunos e professores do ensino fundamental de escolas estaduais a 
usar sua criatividade para desenvolver trabalhos que promovessem a preser-
vação de hábitos saudáveis em relação à dentição. O projeto foi reconhecido 
pela UNESCO como o maior programa pedagógico sobre saúde bucal do 
mundo. Envolveu milhões de crianças e jovens, impactando na educação e 
na formação de bons hábitos de saúde. 

DiáLogo PoLítico e conquistas
Os anos de 1966 a 2016 mostram uma história complexa e repleta de fatos 

marcantes. O golpe que instaurou a ditadura militar no país entre 1964 e 1985 
deixou marcas indeléveis no processo de democratização do Brasil. Ao mesmo 
tempo essas cinco décadas, especialmente no que se refere ao setor de Odonto-
logia, trouxeram um grande desenvolvimento tecnológico. Sucessivas inovações 
mudaram a vida e o dia a dia de cirurgiões-dentistas para sempre, com grande 
simplificação e modernização de procedimentos. O CROSP esteve e está sempre 
ao lado dos profissionais, orientando-os quanto às novas direções a seguir. 

Entre as conquistas recentes do CROSP, na Capital, é relevante todo o 
esforço feito pela instituição para reduzir a Taxa de Resíduos Sólidos de Ser-
viços de Saúde (TRSS). Em fevereiro deste ano de 2016, o Projeto de Lei 
nº 605/2015, que prevê novas faixas de cobrança da taxa, foi aprovado na 
Câmara Municipal de São Paulo. Trata-se de uma importante vitória para o 
CROSP e outras entidades da classe, como a APCD e ABCD, que há mais de 
dez anos solicitam esta mudança. 

A luta pela equiparação salarial entre cirurgiões-dentistas e médicos se 
intensificou nos últimos anos com grupos de trabalho apoiados pelo CROSP 
e a busca pelo diálogo político. 

É de se destacar também o programa “Cirurgião-Dentista Empreende-
dor”, criado em 2013 em parceria com o SEBRAE-SP, com o objetivo de 
oferecer orientações aos profissionais da área sobre gestão empresarial e em-
preendedorismo. Desde março de 2014, o ciclo de atividades presenciais do 
programa inclui as cidades do interior do estado de São Paulo que possuem 
o escritório regional do SEBRAE SP.
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Nos últimos anos, o Conse-
lho intensificou um processo de 
aproximação com a classe. Para 
isso, foi realizada a regionaliza-
ção administrativa com implan-
tação de 15 diretorias regionais. 

comunicação
Igualmente, as plataformas de 

comunicação do CROSP, que in-
cluem as campanhas publicitárias, 
o site, as redes sociais, os boletins 
informativos, a TV CROSP, o apli-
cativo para dispositivos móveis, 
o jornal e a revista que você tem 
em mãos, existem para informar 
os milhares de inscritos sobre as 
novidades profissionais e tratar 
de questões básicas para a evolu-
ção dessa carreira, tão importante 
para o bem-estar da sociedade.

Todas as estratégias e ações 
implementadas pelo CROSP nes-
ses anos visam fortalecer a classe 
e colaborar para a maior valori-
zação da profissão. O objetivo é a 
mobilização conjunta para parti-
cipar ativamente da luta de todos 
os profissionais da Odontologia. 
A história dos cinquenta anos do 
CROSP também é a sua história: 
afinal, sem a participação de cada 
um dos inscritos, esse capítulo não 
poderia ser contado. Trabalhar 
em equipe é a melhor forma de 
alcançar grandes objetivos. Que 
venham os próximos cinquenta 
anos de sucesso e realizações! 

preSidente 
prudente

araçatuba

São JoSé do 
rio preto

ribeirão 
preto

Marília

bauru
araraquara

Sorocaba

caMpinaS

regiStro

São paulo
abc

reg. 
Metropolitana

São JoSé

SantoS

a evoLução Da marca

até 2012 2013-2014 a Partir De 2014
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INAUGURAÇÃo

d ando início de forma oficial às comemorações pelos 50 anos do 
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), foi 
inaugurada no dia 16 de maio a Casa da Odontologia Paulista. 

Instalada em um imóvel localizado no bairro do Pacaembu, na Capital, o 
local tem como principal objetivo dar reforço às atribuições do Conselho – 
fiscalizar o exercício da profissão, zelar pela ética odontológica e trabalhar 
pela valorização da Odontologia.

Enquanto o Brasil possui aproximadamente 400 mil profissionais da área 
de Odontologia (incluindo cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal, au-

Subsede do CROSP no Pacaembu, capital de São Paulo, 
se propõe a ser um espaço da classe odontológica para 
debates, reuniões e esclarecimento de dúvidas sobre 
assuntos relacionados principalmente à ética e à fiscalização

odontologia Paulista
abre as portas para os profissionais 
de todo Estado

Casa da

Térreo – recepção

Térreo – salas 
de atendimento
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Mezanino – sala 
de reuniões e 
teleconferências
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Enquanto o Brasil possui aproximadamEntE 
400 mil profissionais da árEa dE 
odontologia o Estado dE são paulo 
concEntra cErca dE 30% dEssE total – 120 
mil profissionais. É para EssE ExprEssivo 
contingEntE quE sE dEstina o novo Espaço

xiliares em saúde bucal, técnicos em prótese dentária e auxiliares em prótese 
dentária), o estado de São Paulo concentra cerca de 30% desse total – 120 mil 
profissionais. É para esse expressivo contingente que se destina o novo espaço.

Com uma área construída de 650 metros quadrados, a Casa da Odon-
tologia Paulista tem quatro pavimentos: no Térreo estão a recepção e 
várias salas destinadas ao atendimento dos inscritos do Conselho, por 
meio de plantões de dúvidas de 
assuntos diversos, como ética, 
publicidade, contratos, assesso-
ria empresarial, orientação sobre 
convênios, aposentadoria, im-
posto de renda, relacionamento 
com pacientes e etc.; o Meza-
nino, que conta com uma área 
de convivência e uma sala para 
reuniões presenciais e telecon-
ferências; o Piso Superior, onde 
fica o auditório com capacidade para 120 pessoas – espaço reservado para 
a realização de palestras, seminários, fóruns e outras atividades voltadas 
à classe odontológica, além de assembleias gerais do Conselho; além do 
estacionamento no subsolo.

Atendendo às normas de acessibilidade, um elevador está disponível 
para levar do térreo ao auditório as pessoas com dificuldades de locomoção.

As atividades administrativas do CROSP seguem sendo realizadas na 
sede do Conselho na Avenida Paulista. A Casa da Odontologia Paulista abri-
gará também as reuniões e eventos das 40 câmaras técnicas e comissões que 
prestam assessoria à diretoria do Conselho e que debatem regularmente as 
questões de suas especialidades e habilitações.

O CROSP procura poder contribuir para a valorização da Odontologia 
e o contínuo progresso da classe. A inauguração da Casa da Odontologia 
Paulista é mais um passo importante dentro dessa história que acaba de 
completar cinco décadas.

Ao longo de 2016, outras iniciativas estão programadas para celebrar os 
50 anos de atividades do CROSP. 

Mezanino – espaço 
de convivência

Piso superior – 
auditório
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loducca é formado na turma de 1954 da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo (FOUSP), professor titular de Cirurgia e Trau-
matologia Bucomaxilofacial, e um dos responsáveis pela implantação da 

maioria dos prontos-socorros odontológicos da cidade de São Paulo. 

o menino e o

sonho
Dono de uma memória prodigiosa, Francisco Eugênio 
Loducca lembra, com entusiasmo, de fatos, nomes e histórias 
que marcaram a sua rica trajetória de vida na Odontologia

É um dos cirurgiões-dentistas 
mais queridos e respeitados. Recen-
temente, foi homenageado por co-
legas e alunos e se emocionou com 
as palavras de carinho e os aplausos 
demorados. Em 2 de fevereiro de 
2014, se comoveu ao participar da 
solenidade na Associação Paulista 
de Cirurgiões-Dentistas (APCD), 
que inaugurou a Clínica Odonto-
lógica Prof. Dr. Francisco Eugênio 
Loducca no Pronto-Socorro 24 ho-
ras localizado em Santana, na Ca-
pital. “Sou muito sensível e ultima-
mente tenho ficado mais ainda”, diz 
ele, com seus olhos azuis brilhantes. 

Aos 87 anos, esse paulistano 
neto de italianos é parte importan-
te da história da Odontologia mo-
derna, que nesses últimos sessenta 
anos inovou e se transformou, com 
técnicas e avanços revolucionários. 
Para Loducca, tornar-se um cirur-
gião-dentista foi um sonho desde 
menino. “Por isso, um dos mo-
mentos mais importantes da mi-
nha vida foi o primeiro dia de aula 
na então Faculdade de Farmácia e 
Odontologia da USP, em 1952. Eu 
estava eufórico, especialmente com 
a aula de Anatomia dada pelo Prof. 
Rocha, o Mestre Rochão. Naquela 
época as aulas aconteciam em pe-
ríodo integral”, conta. 

Aos 87 anos, o professor
Loducca, em homenagem 
feita por colegas e alunos
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EntrE a litEratura E a saúdE
Nessa época, Loducca, com seus 23 anos, já era formado na Faculdade de 

Filosofia da USP, e trabalhava como revisor da revista mensal do Departamento 
de Educação e Cultura. Quando entrou no curso de Odontologia, ele foi conver-
sar com Benevenuto Santana, da Academia Paulista de Letras, responsável pela 
revista – e que, para surpresa de Loducca, era cirurgião-dentista. “Eu precisava 
conciliar o horário do serviço com o da universidade, e ele me autorizou a tra-
balhar à noite na revista, desde que eu aprontasse a edição sem atrasos”, relata. 

Essa rotina agitada dia e noite durou alguns anos, com o estudante se di-
vidindo entre textos literários – teve a oportunidade de revisar escritos de au-
tores ilustres como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Guilherme de 
Almeida – e aulas de fisiologia e patologia. 

Em 1956, já formado e casado há um ano com Vilma Righetti Loducca, ele 
foi trabalhar como cirurgião-dentista em parques infantis recém-inaugurados. 
“Começava aí, nos Parques Vila Nova Manchester e Itaquera, minha vida profis-
sional no Serviço Público Municipal”, ele relembra. 

Seguiram-se trabalhos em vários parques e, com a ativação do atendimento 
odontológico de urgência, ele passou a dar plantões na sexta-feira à noite e aos 
sábados. Nessa fase, já haviam nascido os dois filhos do jovem casal.

“Eu sou fanático pela Odontologia”, diz Loducca. Os superlativos que ele usa 
dizem muito de sua personalidade intensa e generosa. Ao se aposentar aos 80 
anos, depois de décadas de trabalho em seu consultório particular e a atuação 
na FOUSP e em diversas universidades, Loducca doou todo o seu instrumental 
de trabalho para a Universidade Camilo Castelo Branco. Mais de doze caixas 
cirúrgicas e dezoito mil slides de cirurgias foram para as mãos de jovens que 
sonham trabalhar com a Odontologia, como Loducca já sonhou. A cadeira e 
os equipamentos de seu consultório foram entregues ao Rotary Club, para o 
atendimento de crianças e jovens carentes. 

Ele gosta de ajudar, e lembra que já foi muito ajudado. “Em 1975, aconteceu 
uma coisa pela qual sou muito grato. O Fernando Proença de Gouvea foi eleito 
Secretário de Higiene da Prefeitura na gestão de Olavo Setubal, e trouxe Wilmar 
Roberto Silvino como assessor e Primo Curti como diretor da Superintendência 

Hospitalar de Urgência. Eu fui no-
meado Assistente Técnico e essa ida 
para a Secretaria me permitiu rea-
lizar o meu grande sonho, que era 
implantar o Serviço Odontológico 
de Urgência nos postos de saúde e 
hospitais da Prefeitura”, ele diz.

Loducca criou esse importante 
recurso, inexistente até então na ca-
pital paulista, em várias regiões, in-
cluindo o bairro de Tatuapé, onde 
implantou no Hospital Carmino 
Caricchio, considerado por ele “a 
menina dos olhos”, a primeira Re-
sidência de Cirurgia e Traumato-
logia Bucomaxilofacial (CTBMF), 
que é referência até hoje.

Nesse momento ele desco-
bre, entre os vários papéis sobre 
a mesa de jantar, um artigo que 
fez em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher, 8 de março. 
“Discursei em um evento recente, 
dê uma olhada”. O texto é sensível 
e poético, como é a alma desse 
profissional conceituado que fez 
da Odontologia a sua arte. Mas 
sem abrir mão de outras paixões 
como a leitura, a poesia e a pintu-
ra. As paredes do seu apartamen-
to estão decoradas com várias de 
suas obras. Nos últimos anos, sua 
inspiração tem sido flores do cam-
po e girassóis, que ele pinta linda-
mente em telas muito coloridas.

A conversa rola solta, agora 
com a presença de D. Vilma, de 
87 anos, que chega sorridente de 
uma visita ao cirurgião-dentista. 
Os dois mostram o recente cul-
tivo de tomates orgânicos na va-
randa e a parede enfeitada por 
dezenas de fotos de uma família 
linda e feliz. São dois filhos, seis 
netos e um bisneto. Um dia antes 
da entrevista Loducca cortou o 
bolo de aniversário com um jan-
tar em que reuniu seus descen-
dentes e amigos. “A vida é uma 
dádiva”, diz o professor. E é uma 
dádiva poder conhecer e conver-
sar com Loducca! 

Com Vilma, sua esposa, 
com quem tem dois filhos
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ESTudo

saúde bucal
no estado de São Paulo

o retrato da

Estudo feito com 17.560 pessoas em 162 municípios 
revela indicadores surpreendentes sobre as condições 
bucais da população paulista em 2015
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No total, foram pesquisadas 17.560 
pessoas, de 162 muNicípios do estado. 
em sua execução, o projeto “saúde 
Bucal são paulo 2015 – pesquisa 
estadual das coNdições orais 
No estado” eNvolveu mais de 600 
profissioNais, de mais de 250 equipes 
de saúde Bucal

um levantamento coordenado no ano passado pelo professor An-
tonio Carlos Pereira (da Faculdade de Odontologia de Piracicaba 
– UNICAMP), por Vladen Vieira (da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo) e por Antonio Carlos Frias (da Faculdade de Odon-
tologia da Universidade de São Paulo – FOUSP) acaba de traçar um com-
pleto retrato da saúde bucal da população paulista.

No total, foram pesquisadas 
17.560 pessoas, de 162 municí-
pios do Estado. Em sua execução, 
o projeto “Saúde Bucal São Paulo 
2015 – Pesquisa Estadual das Con-
dições Orais no Estado” envolveu 
mais de 600 profissionais, de mais 
de 250 equipes de Saúde Bucal.

A ideia é que os resultados 
desse levantamento permitam 
um melhor conhecimento da si-
tuação epidemiológica e das con-
dições bucais no Estado, de modo 
a servir de orientação e base para 
o planejamento e a execução de políticas públicas.

Os indivíduos que integraram a amostra foram divididos em três gru-
pos etários: adolescentes (de 15 a 19 anos); adultos (de 35-44 anos); e ido-
sos (65 anos ou mais).
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Índice cPOd:
(número de dentes cariados, perdidos por cárie e restaurados)

3,57

para os 
adolescentes

15,84

para os 
adultos

28,22

para os 
idosos

PessOas cOm necessidade 
de tratamentO OdOntOlógicO:

entre 
adultos

entre 
idosos

entre 
adolescentes

56,18% 39,17% 47,69%

As melhores notícias vieram do grupo dos adolescentes. A prevalência 
de cárie é moderada (3,57), embora esta seja melhor do que as médias verifi-
cadas no levantamento estadual de 2002 (6,4) e nos dados da região Sudeste 
no Levantamento Saúde Bucal Brasil 2010 (3,83). O percentual de livres de 
cárie deu um considerável salto de 2002 para 2015 (de 9,7 % para 28,96%).

Entre os adultos, vale ressaltar que ainda persiste um alto número de den-
tes extraídos (6,30), embora se observe melhoras na última década (eram 
11,25 em 2002). O percentual de pessoas que necessitam de restaurações, ex-
trações e endodontias permanece elevado. A dor relatada nos últimos 6 meses 
gera impactos negativos e preocupantes nas atividades diárias das pessoas, es-
pecialmente dificuldades para comer, dormir, escovar os dentes e causa vergo-
nha ao sorrir ou falar. A boa nova é que o percentual de indivíduos que usam e 
necessitam de prótese vem caindo 
e apresentando melhoras.

Já entre os idosos, chama a 
atenção o fato de a maioria utilizar 
próteses dentárias. Esse indicador 
se mantém desde os levantamen-
tos nacionais de 1986 e 2010, pas-
sando pelo levantamento estadual 
de 2002. Esse grupo ainda tem um 
número extremamente elevado de 
dentes extraídos e mantém poucos 
dentes saudáveis. Para completar, a 
incidência de problemas periodon-
tais é alta nos poucos dentes sau-
dáveis, e a dor atinge uma grande 
parcela dos indivíduos, com con-
sequente impacto na qualidade de 
vida das pessoas.

No geral, o estudo verificou 
que o acesso às clínicas em ser-
viço público e aos consultórios 
odontológicos é satisfatório e a 
avaliação dos serviços prestados 
é positiva. Todavia, esses dados 
contrastam com o alto percentual 
dos que afirmaram sentir dor nos 
últimos meses e com o percentu-
al dos que acreditam necessitar 
de tratamento.

Por fim, o que mais surpre-
endeu foram os dados referentes 
à avaliação que essas pessoas fa-
zem de sua saúde bucal. Mais da 
metade se diz satisfeita ou muito 
satisfeita com seus dentes. Apro-
veitemos para comemorar isso 
com um bonito sorriso!

Entre os principais resultados 
do levantamento, destacamos as se-
guintes informações:

entre 
idosos

PessOas que acreditam que Precisam 
de tratamentO OdOntOlógicO:

entre 
adolescentes

entre 
adultos

62,74% 77,86% 59,89%
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60,24%
dos adolescentes 
satisfeitos ou 
muito satisfeitos

39,93%
dos adultos se 
disseram satisfeitos 
e muito satisfeitos

52,99%
dos idosos 
satisfeitos ou 
muito satisfeitos

avaliaçãO da PróPria 
saúde bucal sentiram dOr nOs 

últimOs 6 meses:

entre 
idosos

entre 
adolescentes

27,38%

entre 
adultos

39,81%

25,09%

usO de serviçOs OdOntOlógicOs:

96,58%
dos adolescentes foram 
ao cirurgião-dentista pelo 
menos uma vez na vida

57,17%
o fizeram 
nos últimos 
12 meses

83,99%
avaliaram a 
consulta como 
boa ou muito boa

99,03%
dos adultos consultaram 
o cirurgião-dentista uma 
vez na vida

51,01%
o fizeram 
nos últimos 
12 meses

82,75%
avaliaram a 
consulta como 
boa ou muito boa

98,12%
dos idosos alguma 
vez consultaram 
o cirurgião-dentista

27,67%
o fizeram nos 
12 meses que 
antecederam 
a pesquisa

79,82%
consideraram 
boa ou muito 
boa a última 
consulta

usO de Próteses dentárias:

entre 
idosos

entre 
adolescentes

1%

entre 
adultos

19,94%

79,95%
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PessOas cOm necessidade 
de exOdOntias:

entre 
adolescentes

6,80%

entre 
adultos

17,26%

entre 
idosos

20,14%

entre 
idosos

PessOas cOm necessidade de 
tratamentO de endOdOntia:

entre 
adolescentes

4,20%

entre 
adultos

6,31%

1,78%

entre os 
adolescentes

26,25% sem doença periodontal

44,88% com sagramentos

57,33% com cálculo

27,12% com bolsas rasas ou profundasentre os 
adultos

entre os 
idosos

cOndições PeriOdOntais:

37,53% com bolsas rasas ou profundas

3,69% sem doença periodontal

44,90% com sangramento

60,63% com cálculo

33,49% com sangramentos

55,92% sem doença 
periodontal

31,49% com cálculo

8,42% com bolsas rasas ou profundas



acolhimento

Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck

Uma das pioneiras no atendimento a pacientes com o 
vírus HIV fala dos sintomas visíveis na boca, dos cuidados 
a serem tomados durante os procedimentos e dos riscos 
de contaminação para os profissionais de Odontologia

n o início dos anos 80, a aids já era tema de matérias produzidas pe-
los correspondentes internacionais de programas de TV e revistas 
sensacionalistas. Parecia algo distante para quase a totalidade dos 

brasileiros, mas, um dia, em 1982, um paciente entrou no consultório da 
cirurgiã-dentista Catalina Riera Costa e apresentou alguns sintomas que ela 
nunca havia visto. Tudo indicava que ele tinha algum problema imunológi-
co. Sua cavidade bucal estava tomada por uma candidíase severa.

Mesmo sendo especialista em semiologia – estudo dos sinais e sintomas 
para o correto diagnóstico de patologias – Catalina ficou intrigada, pois nunca 
havia se deparado com algo assim. Consultou então um colega seu que estava 

soropositivos
aos pacientes
atendimento
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estudando em São Francisco, na Califórnia, e ouviu dele apenas uma reco-
mendação: “Passe a usar luvas ao atendê-lo”.

Naquele tempo, o mundo era outro: o uso de luvas descartáveis não era 
obrigatório e nem amplamente disseminado nos consultórios odontológi-
cos, não havia internet e a comunicação era feita apenas por telefone ou por 
carta. Quando esse colega cirurgião-dentista retornou de sua temporada nos 
Estados Unidos, vários exames foram feitos com o paciente – um jovem 
paulistano que frequentemente viajava a Nova York – e o diagnóstico foi 
aquele que ninguém queria receber: ele era soropositivo e o vírus HIV havia 
comprometido seriamente as defesas de seu organismo. Aqueles sinais ob-
servados em sua boca eram infecções oportunistas que comumente atacam 
quem sofre de aids, que é a manifestação clínica avançada da infecção pelos 
vírus HIV, que provoca uma imunossupressão progressiva.

O caso ficou famoso por ser um dos primeiros a serem detectados no 
país e por ser, até aquele momento, o único a ter seu diagnóstico feito a 
partir da boca do paciente. A cirurgiã-dentista acompanhou o tratamento 
desse paciente e, preocupada com essa nova epidemia que começava a se 
configurar, passou a integrar voluntariamente grupos de trabalho que estu-
davam os efeitos da contaminação por HIV, o controle da disseminação da 
doença, os tratamentos para a redução da carga viral e, claro, toda a semio-
logia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. As análises reunindo 
profissionais das áreas de patologia, infectologia, ginecologia, proctologia, 
urologia, imunologia e médicos sanitaristas naquele tempo aconteciam no 
antigo Instituto de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde – o mesmo local 
onde eram realizados estudos para o controle da hanseníase (lepra).

Os anos foram passando e a Odontologia se demonstrou cada vez mais 
envolvida com as políticas públicas no combate à doença e na disseminação 
de informação de cuidados necessários ao paciente soropositivo, visando 

Os anOs fOram 
passandO e a 
OdOntOlOgia se 
demOnstrOu cada vez 
mais envOlvida cOm 
as pOlíticas públicas 
nO cOmbate à dOença 
e na disseminaçãO 
de infOrmaçãO de 
cuidadOs necessáriOs 
aO paciente 
sOrOpOsitivO, visandO 
resguardar sua 
saúde e cOnceder-
lhe melhOres 
cOndições de vida e 
de acOmpanhamentO 
prOfissiOnal

resguardar sua saúde e conceder-
-lhe melhores condições de vida e 
de acompanhamento profissional. 

Os exames para a detecção da 
presença do vírus e a tecnologia 
das drogas retrovirais utilizadas 
para controlar a infecção avança-
ram muito, e o Brasil passou a ser 
referência mundial no assunto. 

 
Acolhimento 
e preconceito

O CRT – DST/Aids (Cen-
tro de Referência e Treinamento 
para o combate de Doenças Se-
xualmente Transmissíveis e Aids) 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
localizado na Vila Mariana, é um 
complexo ambulatorial e hospita-
lar de 6.200 m² onde 800 funcio-
nários trabalham em três turnos. 
Além de cirurgiões-dentistas há 
infectologistas, ginecologistas, 
pediatras, neurologistas, psi-
quiatras, otorrinolaringologistas, 
dermatologistas, proctologistas, 
pneumologistas, urologistas, en-
fermeiros, farmacêuticos,  biólo-

No CRT - DST/Aids, 
naVila Mariana, 800 
profissionais atendem 
os soropositivos
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gos, nutricionistas, psicólogos, sanitaristas e assistentes sociais.
É um local onde os pacientes soropositivos são recebidos e atendidos 

com toda atenção. Nesse sentido, Catalina alerta, em termos de biosseguran-
ça, o tratamento odontológico dessas pessoas em nada difere do dos demais 
pacientes. “Não tem sentido um cirurgião-dentista se recusar a atender uma 
pessoa portadora do HIV. Os cuidados que tomamos ao receber qualquer 
paciente em nossos consultórios hoje em dia são mais do que suficientes 
para evitar a contaminação dos profissionais de saúde bucal e também a 
contaminação cruzada, de um paciente para outro”, afirma. Ela diz que o 
uso de luvas descartáveis, a correta higienização dos equipamentos e dos 
instrumentos fazem com que a probabilidade de transmissão do vírus seja 
mínima, muito menor do que a de outras doenças, como a tuberculose e as 
hepatites virais, por exemplo. 

Sabe-se que seguir as normas universais de biossegurança, com base no 
princípio de que todo indivíduo pode ser potencialmente portador de do-
enças infectocontagiosas, é a melhor forma do profissional trabalhar com 
segurança, respeitando as questões éticas, legais e sociais.

Em razão da falta de informação, bem como pela cultura social e por 
mitos já desconstruídos, no passado, o preconceito e a discriminação eram 
mais frequentes na vida de um soropositivo. “Eu mesma, após aparecer 
numa reportagem da TV, perdi uma cliente. A mãe de uma garota adoles-
cente que eu estava tratando me disse que não queria que sua filha fosse 
atendida por uma cirurgiã-dentista que recebia soropositivos em seu con-
sultório. Anos depois, quando a menina já havia se tornado uma mulher 
adulta e havia conquistado sua independência financeira, voltou a se tratar 
comigo”, recorda Catalina.

 
riscos de contAminAção

Durante o exercício da Odontologia, existe um risco pequeno, porém con-
creto de transmissão do vírus HIV, o que pode ser classificado, via de regra, 
como acidente de trabalho. 

A saliva não é um veículo para a transmissão, pois tem proteínas que 
agem como uma barreira natural para a sobrevivência do vírus. Mas o 
contato com sangue envolve um risco. Esse risco varia de acordo com a 
profundidade do corte, o volume de sangue presente no instrumental con-
taminado e a carga viral do paciente. Estima-se que, após um acidente 
percutâneo, o risco de soroconversão seja de 0,3%. Após uma exposição 
mucocutânea a sangue contaminado, o risco pode chegar a 0,09%. Para 
comparação, cerca de 30% a 40% dos profissionais (não-vacinados) aci-
dentalmente expostos a sangue infectado pelo vírus da hepatite B, con-
taminam-se com a doença. No caso da hepatite C, o risco médio varia de 
1% a 10%. Isso significa que, o risco de contrair hepatite é maior do que o 
risco de contrair HIV.

O profissional que sofre uma exposição ocupacional a sangue com HIV 
deve receber atenção médica imediata, que inclui a lavagem rigorosa de alguma 
eventual ferida ou lesão na pele com água e sabão (se alguma mucosa for expos-
ta, recomenda-se a lavagem abundante com solução salina). Substâncias como 
álcool e éter são contraindicados. O uso profilático de antirretrovirais deve ser 
iniciado o quanto antes, para sua maior eficácia. O tempo de duração da profila-
xia deve ser de 4 semanas, e um acompanhamento sorológico deve ser feito, com 
exames logo após o acidente e após 6 semanas , 12 semanas e 6 meses, podendo-
-se utilizar os chamados “testes rápidos”.

sabe-se que seguir 
as nOrmas universais 
de biOssegurança, 
cOm base nO 
princípiO de que 
tOdO indivíduO pOde 
ser pOtencialmente 
pOrtadOr de dOenças 
infectOcOntagiOsas, 
é a melhOr fOrma 
dO prOfissiOnal 
trabalhar cOm 
segurança, 
respeitandO as 
questões éticas, 
legais e sOciais

sinAis nA 
cAvidAde bucAl

A cavidade bucal é um dos pri-
meiros lugares a evidenciar a infec-
ção pelo HIV. Ela pode apresentar 
sintomas como infecções fúngicas, 
bacterianas e virais, além de proces-
sos neoplásicos. O fungo Candida 
albicans pode provocar candidíases 
pseudomembranosas (com placas 
esbranquiçadas ou amareladas) e 
candidíases eritematosas (pontos ou 
manchas avermelhadas, em geral no 
palato, no dorso da língua e na mu-
cosa jugal). Bactérias oportunistas 
podem causar eritemas gengivais 
lineares (faixas eritematosas na gen-
giva marginal e, eventualmente, até a 
gengiva inserida), gengivites ulcera-
tivas necrosantes (com dores inten-
sas, edemas severos, sangramentos 
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espontâneos e áreas de necrose) e 
periodontites ulcerativas necrosan-
tes (com exposição e perdas ósseas 
progressivas). As infecções virais 
mais comuns são a herpes simples 
e a leucoplasia pilosa (lesão branca, 
não removível à raspagem, princi-
palmente nas laterais da língua). Já as 
neoplasias mais frequentes são o Sar-
coma de Kaposi (tumores que geram 
manchas planas ou elevadas, lisas ou 
ulceradas, avermelhadas, violáce-
as ou acastanhadas, no palato e na 
gengiva) e os linfomas não-Hodking 
(muitas vezes confundidos com ab-
cessos dentoalveolares). 

Como as manifestações bucais 
da infecção pelo HIV podem apre-
sentar os primeiros sinais clínicos 
da doença, o cirurgião-dentista 
deve estar bem alerta, pois muitas 
vezes será decisivo no diagnóstico 
precoce da infecção e no encami-
nhamento desses pacientes para 
tratamento com infectologistas.

 
direitos dos 
soropositivos

O Brasil possui legislação espe-
cífica dos grupos mais vulneráveis 
ao preconceito e à discriminação. 
Em 1989, profissionais da saúde e 
membros da sociedade civil cria-
ram, com o apoio do Departamen-
to de DST, aids e Hepatites Virais, 
a Declaração dos Direitos Funda-
mentais da Pessoa Portadora do 
Vírus da Aids. 

O documento foi aprovado no 
Encontro Nacional de ONGs que 
trabalham com aids (ENONG), em 
Porto Alegre (RS).

O Governo Federal publicou a Lei n.º 12.984, de 2 de junho de 2014 que 
criminaliza condutas discriminatórias contra o Portador do HIV e o doente de 
aids, em razão da sua condição de portador ou de doente.

I - Todas as pessoas têm direito à informação clara, exata, sobre a aids.
II – Os portadores do vírus têm direito a informações específicas sobre sua 

condição.
III - Todo portador do vírus da aids tem direito à assistência e ao tratamento, 

dados sem qualquer restrição, garantindo sua melhor qualidade de vida.
IV - Nenhum portador do vírus será submetido a isolamento, quarentena 

ou qualquer tipo de discriminação.

Paciente em atendimento 
no setor de Odontologia 
do CRT - DST/Aids
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É direito do cirurgião-dentista:
•	Diagnosticar,	planejar	e	executar	tratamentos,	com	liberdade		

de	convicção,	nos	limites	de	suas	atribuições,	observados		
o	estado	atual	da	Ciência	e	sua	dignidade	profissional;

•	Guardar	sigilo	a	respeito	das	informações	adquiridas		
no	desempenho	de	suas	funções;

•	Recusar-se	a	exercer	a	profissão	em	âmbito	público	ou	privado,	onde	
as	condições	de	trabalho	não	sejam	dignas,	seguras	e	salubres;

•	Recusar	qualquer	disposição	estatutária,	regimental,	de	instituição	
pública	ou	privada,	que	limite	a	escolha	dos	meios	a	serem		
postos	em	prática	para	o	estabelecimento	do	diagnóstico		
e	para	a	execução	do	tratamento;

•	Recusar-se	a	realizar	procedimentos	clínicos	ou	cirúrgicos,	
quando	o	paciente	apresentar	condições	inadequadas	de	saúde	
geral,	que	inviabilizem	o	tratamento	odontológico,	sob	o	risco	de	
comprometimento	da	saúde	bucal	e	da	vida,	até	que	essa	situação	
seja	regularizada.	É	dever	do	profissional	esclarecer	ao	paciente	
sobre	a	condição	existente,	direcionando-o	aos	tratamentos	
multidisciplinares	que	se	fizerem	necessários;

•	Requerer	exames	complementares	necessários	para	a	formação		
de	diagnóstico	e	elaboração	do	planejamento	terapêutico,		
bem	como	para	o	acompanhamento	da	evolução	do	caso.

É dever do cirurgião-dentista:
•	Zelar	pela	saúde	e	dignidade	do	paciente,		

sem	qualquer	discriminação;
•	Respeitar	os	princípios	de	biossegurança		

estabelecidos	na	legislação;
•	Resguardar	o	sigilo	profissional,	protegendo		

a	intimidade	e	privacidade	do	paciente;
•	Esclarecer	ao	paciente	sobre	os	propósitos,		

riscos	e	alternativas	de	tratamento;
•	Esclarecer	ao	paciente	sobre	a	importância	do	adequado	

preenchimento	da	ficha	de	anamnese,	que	influenciará	
potencialmente	no	diagnóstico	e	no	planejamento	de	tratamento		
a	ser	proposto	e	realizado;

•	Requerer	exames	complementares	necessários	para	a	formação		
de	diagnóstico	e	elaboração	do	planejamento	terapêutico,		
bem	como	para	o	acompanhamento	da	evolução	do	caso.

•	Respeitar	o	paciente	e	não	permitir	que	o	mesmo	seja	
desrespeitado	por	sua	equipe;

•	Atender	paciente	que	procure	por	seus	cuidados,	independente	da	
existência	de	eventual	doença	infectocontagiosa	ou	outra,	salvo	se	
o	tratamento	odontológico,	de	acordo	com	as	condições	clínicas	do	
paciente,	representar	risco	à	vida	ou	ocorrência	de	eventual	dano;

•	Atender	paciente	que	procure	por	seus	cuidados,		
em	caso	de	urgência	ou	emergência,	salvo	se	houver		
outro	colega	que	possa	fazê-lo.	

V - Ninguém tem o direito de 
restringir a liberdade ou os direitos 
das pessoas pelo único motivo de 
serem portadoras do HIV, qualquer 
que seja sua raça, nacionalidade, re-
ligião, sexo ou orientação sexual.

VI - Todo portador do vírus da 
aids tem direito à participação em 
todos os aspectos da vida social. 
Toda ação que visar a recusa aos 
portadores do HIV um emprego, 
um alojamento, uma assistência ou 
a privá-los disso, ou que tenda a res-
tringi-los à participação em ativida-
des coletivas, escolares e militares, 
deve ser considerada discriminató-
ria e ser punida por lei.

VII - Todas as pessoas têm di-
reito de receber sangue e hemode-
rivados, órgãos ou tecidos que te-
nham sido rigorosamente testados 
para o HIV.

VIII - Ninguém poderá fazer 
referência à doença de alguém, pas-
sada ou futura, ou ao resultado de 
seus testes para o HIV, sem o con-
sentimento da pessoa envolvida. A 
privacidade do portador do vírus 
deverá ser assegurada por todos os 
serviços médicos e assistenciais.

IX - Ninguém será submetido 
aos testes de HIV compulsoria-
mente, em caso algum. Os testes 
de aids deverão ser usados exclu-
sivamente para fins diagnósticos,  
controle de transfusões e trans-
plantes, estudos epidemiológicos e 
nunca qualquer tipo de controle de 
pessoas ou populações. Em todos 
os casos de testes, os interessados 
deverão ser informados. Os resul-
tados deverão ser transmitidos por 
um profissional competente.

X - Todo portador do vírus tem 
direito a comunicar apenas às pes-
soas que deseja seu estado de saúde 
e o resultado dos seus testes.

XI - Toda pessoa com HIV tem 
direito à continuação de sua vida ci-
vil, profissional, sexual e afetiva. Ne-
nhuma ação poderá restringir seus 
direitos completos à cidadania. 

o CÓDIGo DE ÉTICA 
oDoNToLÓGICA E 
o TrATAmENTo Do 
pACIENTE soroposITIvo
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A tualmente, uma das pautas mais discutidas entre os profissionais da 
Odontologia é a qualidade do ensino superior. Alguns estudiosos 
questionam se é o grande número de faculdades que piora a quali-

dade de ensino ou se é a qualidade da formação que necessita ser revista. Na 
verdade, há muita reflexão ainda a ser feita, e o CROSP vem apoiando o debate 
sobre essas questões desde que começaram as primeiras reuniões sobre o tema.

Representantes de dez faculdades de Odontologia do estado de São Paulo 
têm se reunido para integrar um projeto piloto proposto pelo CROSP, sob a co-
ordenação da Profa Mary Caroline (Maine) Skelton-Macedo, com o objetivo de 
analisar as vantagens e as desvantagens da implementação do Teste de Progres-
so, processo de avaliação de estudantes que acontece no decorrer da graduação 
e pós-graduação, e consiste na avaliação contínua do aluno durante o seu pro-
cesso formativo. Concomitantemente, o Exame de Proficiência também vem 
sendo estudado, com o objetivo de estruturar uma estratégia que atenda às reais 
necessidades da formação do cirurgião-dentista. Para entender a importância 
desses dois métodos é necessário conhecer as principais diferenças entre os dois.

O Teste de Progresso verifica a retenção do conhecimento ao longo do 
tempo e é específico para a cognição (conhecimento teórico) e a habilidade 
cognitiva, não avaliando habilidades práticas e atitudinais. Para que seja feita 
a análise do progresso em si é necessário que o mesmo estudante seja obser-
vado em períodos distintos durante toda a sua formação. Ao mesmo tempo, 
esta análise de longo prazo se mostra uma ferramenta de importância para 
a verificação de outros elementos, como o desempenho frente aos colegas 
de uma turma, frente aos colegas do curso e também do curso frente aos 
demais. “Uma avaliação bem realizada, sob olhar estatístico apropriado, le-
vanta dados que, desde que bem estudados, podem trazer elementos de me-
lhoria fundamentais para os cursos de Odontologia”, afirma a Profa Maine.

Já o Exame de Proficiência verifica a capacitação para exercer a profissão 
por meio de uma prova única ao final do curso. Também é um exame de 
conhecimento teórico, e necessita de alguns olhares para que se chegue à 
real análise dos resultados: a proficiência verifica o conhecimento pontual 
naquele momento de aplicação, e não pode levar em consideração o desem-
penho do estudante ao longo de sua formação, tampouco a perspectiva de 
problemas pessoais enfrentados no momento do exame em si.

Hoje, já se discute que o melhor modelo deve ser uma aplicação conjun-

A importância das

avaliações de
desempenho
Confira as ações do CROSP em relação à qualidade 
da formação educacional dos cirurgiões-dentistas

ta dos dois processos de avaliação, 
com o Exame de Proficiência sendo 
respaldado pelo Teste de Progresso.

Nas reuniões que aconteceram 
a convite do CROSP, percebe-se um 
trabalho colaborativo importante 
para a Odontologia, com os pro-
fessores solícitos e interessados em 
se aprofundar no tema. Eles, como 
toda a classe odontológica, estão 
envolvidos na melhoria contínua da 
qualidade da formação. Os alunos 
estão sendo incentivados a partici-
par do processo com uma ação di-
reta dos professores, dos cursos e do 
próprio CROSP. 

Para Angélica Bicudo, coordena-
dora nacional do Teste de Progresso 
na Medicina desde 2006, uma pro-
va que hoje engloba 80 faculdades, 
essa é uma avaliação construtiva 
para as faculdades e para os alunos. 
“As primeiras podem melhorar seus 
currículos e conteúdos, enquanto os 
estudantes têm a oportunidade de se 
recuperar e evoluir, para se formar 
com mais conhecimentos cogniti-
vos”, explica Angélica.

Na Unicamp, a avaliação faz 
parte do calendário oficial. Todos 
os estudantes, do 1º ao 6º ano, in-
dependentemente do estágio ou 
módulo que estiverem cursando, 
são dispensados para realizarem a 
prova. Os propósitos do Teste de 
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Progresso são a avaliação do curso, dos diferentes módulos, e do aluno, que 
vai ter a prova como ferramenta de aprendizagem, uma vez que terá acesso 
ao gabarito comentado alguns dias após a prova. 

Esse teste possibilita que o estudante acompanhe o próprio crescimento 
ao longo dos anos, enquanto a faculdade pode investir em melhorias e mu-
danças de currículo focadas.

A cirurgiã-dentista Elaine Quedas, que fez sua tese de Doutorado na 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo baseada no Teste de 
Progresso, vem trabalhando, junto à Profa Maine, na capacitação dos pro-
fessores nas universidades envolvidas, fazendo oficinas para esclarecer os 
principais pontos desse método e o apoio do CROSP nesse projeto piloto. “É 
fundamental que os docentes entendam e se sintam motivados a participar 
e também a motivar os seus estudantes. O Teste de Progresso visa a melhoria 
da formação do cirurgião-dentista”, afirma a profissional, para quem o pro-
blema maior desse procedimento é o financiamento, já que o custo dos testes 
é alto por causa das características da prova. Os alunos têm de fazer a prova 
no mesmo dia e no mesmo horário.

Os dois métodos de avaliação podem colaborar para a valorização da 
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Odontologia, profissão que tem uma influência indiscutível na saúde da 
população, seja no processo preventivo ou curativo. Por isso, o Fórum dos 
Conselhos e Atividades Fins da Saúde, coordenado pelo CROSP, vem se 
atendo à reflexão sobre o tema. Nessas reuniões, juntam-se profissionais de 
treze carreiras de nível superior, e uma de nível técnico, para discutir sobre 
os melhores caminhos para a evolução do ensino das profissões da saúde.

Além da Odontologia, com o CROSP, estão representadas a Medicina 
(CREMESP); a Enfermagem (COREN/SP); a Farmácia (CRF/SP); a Medi-
cina Veterinária (CRMV/SP); a Biomedicina (CRBIO-1); a Biologia (CRB-
01); a Educação Física (CREF-4); a Fisioterapia e a Terapia Ocupacional 
(CREFITO); a Fonoaudiologia (CRFª); a Nutrição (CRN), a Psicologia 
(CRP/SP) e o Serviço Social (CRESS-SP). 

LINHA dO TEMPO

Foi feita a 1ª Audiência Pública, 
tendo como tema “O Papel dos 
Conselhos de Fiscalização da 
Área da Saúde na Qualidade 

da Formação Profissional para 
a Proteção da Sociedade”. O 

objetivo desse primeiro evento 
foi debater a realidade de cada 

profissão da área da saúde, 
considerando as diversidades 
e os problemas decorrentes da 

deficiência no processo de ensino 
e formação. O CROSP compôs 

uma Comissão de Ensino Superior.

Outubro de 2013
Membros do Grupo de Trabalho 

de Educação, incluindo a 
Diretoria do CROSP, estiveram 

em Brasília para Audiência 
com relatores de Projetos 
de Lei que tratavam sobre 
a avaliação progressiva do 
ensino, envolvendo aluno e 

instituição de ensino.

Novembro de 2013

Reunião CROSP com IES 
– criação de um Grupo de 
Trabalho entre as IES e o 
Conselho para discutir a 

questão e a proposição de 
um piloto de aplicação do 

Teste de Progresso.

Maio/set de 2015
Na 3ª Audiência Pública, na 
Assembleia Legislativa, o 

debate envolveu as vantagens 
e desvantagens de implantar 
um processo de avaliação aos 

estudantes da área da saúde durante 
a graduação. Esta 3ª Audiência 

permitiu reflexões e o planejamento 
de ações em benefício da população 

e da valorização profissional 
em seus variados aspectos.

Abril de 2015
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O CROSP permanece 
atuante na questão e 

liderando a coordenação 
do Grupo de Trabalho 

de Educação do Fórum 
dos Conselhos.

Junho de 2016
Simpósio Internacional sobre 
avaliação de desempenho dos 

egressos de medicina.

Fevereiro de 2016

O Fórum dos Conselhos, junto à 
Comissão de Educação e Cultura, realizou 
a 2ª Audiência Pública, com o tema: “O 

Papel do Estado na Formação em Saúde. 
Quais instrumentos o Estado mobiliza 
para garantir a melhoria da formação 

em saúde.” O objetivo era refletir sobre 
a formação de recursos humanos na 

área da saúde, os critérios de abertura 
de novos cursos e a avaliação do 

egresso, além do papel dos Conselhos 
Profissionais e do Estado (Estadual 
e Federal), no acompanhamento da 

formação dos profissionais.

Março de 2014
Debate: Proficiência: 

Direito x Odontologia que 
ocorreu durante o 22º 

Congresso Pernambucano 
de Odontologia (COPEO).

Abril de 2014
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A Vigilância Sanitária desempenha um papel importante na pre-
venção e redução de riscos e danos à saúde, já que, por meio de 
inspeções e intervenções diversas, orienta os profissionais de saú-

de, como os cirurgiões-dentistas, sobre os cuidados que envolvem o bem-
-estar da própria equipe e dos pacientes. Questões relacionadas às normas 
de biossegurança e à legislação sanitária ajudam os profissionais a prevenir e 
controlar riscos no exercício da Odontologia. 

É fundamental ter conhecimento das legislações – que são muito frag-
mentadas na Odontologia – e das normas básicas para manter consultórios 
e clínicas adequados e saudáveis. A seguir, vinte questões sobre o tema fo-
ram respondidas para ajudar você. 

1.Quais estabelecimentos odontológicos devem 
possuir licença de funcionamento? 

A licença de funcionamento emitida pela Prefeitura e, em alguns casos, 
pela Vigilância Sanitária estadual, é obrigatória para todos os estabelecimen-
tos odontológicos, sejam eles clínicas, laboratórios, consultórios ou comer-
cializadores de produtos. 

2. como proceder para obter a licença de fun-
cionamento dos diversos tipos de estabelecimen-
tos? Quais documentos necessários? 
Em primeiro lugar é necessário verificar qual a classificação do estabeleci-
mento de assistência à saúde, segundo a Classificação Nacional de Ativida-
des Econômicas (CNAE). 

A inscrição deve ser solicitada pelos responsáveis no início das ativida-
des junto à Vigilância da Prefeitura local, por meio de preenchimento de 
formulário específico. No caso de pessoa física (consultório), o cirurgião-
-dentista deverá apresentar cópia simples de seu registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF), cópia simples de sua 
carteira de identidade (RG), e cópia simples de sua cédula de inscrição no 
CROSP. Se pessoa jurídica, os documentos necessários são: o CROSP do 

As medidas e os cuidados que os cirurgiões-dentistas 
devem ter em seus consultórios e clínicas para uma prática 
profissional segura e responsável 

Em sintonia com a

Vigilância
Sanitária

cirurgião-dentista responsável, o 
contrato social da empresa, com 
indicação de seu responsável, 
cópia simples do CNPJ, e demais 
documentos que deverão ser con-
sultados em cada Prefeitura. A 
entrega de documentos pode ser 
realizada por um portador desde 
que os formulários sejam devida-
mente preenchidos. 

Os estabelecimentos, consul-
tórios ou clínicas que possuírem 
aparelho de raio-X deverão apre-
sentar, ainda, documentação es-
pecífica que comprove a proteção 
de radiação ionizante.

3.Qual é o prazo de 
validade da licença de 
funcionamento? esse 
prazo é diferente para 
cada tipo de estabele-
cimento? 

A licença de funcionamen-
to passa a vigorar a partir da data 
do deferimento da solicitação, 
tornando-se pública em Diário 
Oficial ou em outro meio de di-
vulgação, com prazo de validade 
de um ano a partir da data do de-
ferimento de sua solicitação.

Os estabelecimentos odontoló-



REVISTA dO CRoSP 39

Fo
to

: A
do

be
 St

oc
k

gicos estão obrigados à renovação da licença de funcionamento, devendo re-
querê-la junto ao órgão de vigilância competente até 60 (sessenta) dias antes de 
expirar sua validade, sendo imprescindível a assinatura do responsável técnico. 

4.o Que é o “manual de boas práticas” exigido 
pela vigilância sanitária?

O Manual de Boas Práticas é chamado, na verdade, de Manual de 
Rotinas e Procedimentos, e ele lista o que acontece dentro da clínica ou 
consultório. É necessário detalhar rotinas e tipos de procedimentos rea-
lizados no local como, por exemplo, a limpeza dos equipamentos e am-
bientes, o processo de esterilização dos instrumentais, os processos de 
apoio, as condições e quantidades de instrumentais (atrelados ao atendi-
mento diário), os equipamentos de proteção individual, a biosseguran-
ça, a destinação dos resíduos, entre outros itens. O Manual de Rotinas 
e Procedimentos deve ser construído pela equipe do consultório ou da 
clínica odontológica e deve ser escrito de forma que todos consigam ler 
e entender perfeitamente o seu significado. Deve ficar à disposição de 
todos da equipe odontológica para consultas em caso de dúvidas e para 
apresentação durante as fiscalizações. 

5.Quais as exigências da vigilância com relação à 
acessibilidade nos diversos tipos de edificações? 

A “Lei da Acessibilidade” estabelece normas e critérios básicos para a pro-
moção da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 
orientando sobre condições para construção, ampliação ou reforma de edi-

fícios destinados ao uso coletivo. 
É importante, por exemplo, ter 
banheiros acessíveis (com peças e 
tamanhos adequados) e rampas, 
entre outros recursos básicos para 
atender os pacientes. Em relação 
ao dimensionamento do consul-
tório, vale lembrar que, conforme 
a RDC/Anvisa n.º 50/02, o consul-
tório odontológico individual deve 
possuir área mínima de 9 m². Para 
consultórios coletivos, a área míni-
ma depende do número e da quan-
tidade de equipamentos utilizados, 
devendo possuir uma distância 
mínima livre de 0,8 m na cabeceira 
e de 1 m nas laterais de cada cadei-
ra odontológica. Devem dispor de 
instalações hidráulicas (água fria e 
esgoto), elétricas (pontos de força 
e iluminação), iluminação natural 
ou artificial, ventilação natural ou 
forçada e, caso necessário, gases 
medicinais (oxigênio, ar compri-
mido e vácuo medicinal).
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6. como devo proceder para realizar atendimento 
domiciliar com eQuipamento portátil? e no caso 
de eQuipamento em veículo móvel (trailer)? 

A Res. SS 15/99, do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Es-
tado da Saúde de SP, estabelece quais são as modalidades de atendimento 
odontológico permitidas, dividindo-as em intraestabelecimento (atendi-
mento dentro da área física do estabelecimento) e extraestabelecimento 
(atendimento fora da área física do estabelecimento). Nesse último estão 
aqueles considerados como unidade transportável, unidade móvel e unida-
de de atendimento portátil. 

Unidade transportável é aquela instalada em locais previamente estru-
turados e com permanência provisória, devendo, para tanto, apresentar 
equipamento adaptado e adequado ao atendimento odontológico. Unidade 
móvel é caracterizada por ser instalada sobre um veículo automotor, ou por 
ele tracionado. Unidade de atendimento portátil é caracterizada pelo aten-
dimento de pacientes com equipamentos portáteis. Voltadas principalmente 
aos casos de impossibilidade de locomoção do paciente, inclusive nos casos 
de pacientes hospitalizados, ao qual chamamos de atendimento domiciliar.

É certo que, para realizar procedimentos odontológicos nas modalidades 
extraestabelecimento, é necessário comunicar ao órgão sanitário competente 
sobre os tipos de procedimentos realizados, endereço e nomes dos pacientes.

É certo que, 
para realizar 
procedimentos 
odontológicos 
nas modalidades 
extraestabelecimento, 
É necessário 
comunicar ao órgão 
sanitário competente 
sobre os tipos 
de procedimentos 
realizados, endereço, 
e nomes dos pacientes
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7. Quais as exigências com relação à sala de es-
pera, banheiros, sala de atendimento e demais 
dependências do estabelecimento odontológico? 

Todas as dependências precisam ter piso lavável, como também o teto e as 
paredes laváveis e de cor clara. Os materiais para o revestimento de paredes, 
pisos e tetos de ambientes de áreas críticas e semicríticas devem ser resistentes 
à lavagem e ao uso de desinfetantes. Carpetes de madeira, por exemplo, não 
são permitidos. A iluminação deve ser feita com lâmpadas embutidas no forro 
para evitar a junção de poeira. Outra opção é manter a luminária com caixa 
de proteção. Banheiros devem ter cores claras e as paredes precisam ser lisas, 
sem ranhuras ou pinturas especiais. Na sala de atendimento ficam proibidos 
cortinas de tecido ou similares, quadros, flores e aquário.

8. Quais os eQuipamentos Que são aceitos para a 
esterilização de instrumentais odontológicos? 
Quais as exigências Quanto ao controle de efe-
tividade de esterilização (testes)? Qual o prazo 
máximo de guarda de instrumentais esterilizados?

São aceitos a autoclave e as estufas – estas, apenas para algumas situações es-
pecíficas. São proibidos o equipamento à base de radiação ultravioleta e os ebu-
lidores de água como métodos de esterilização. Todos os instrumentais devem 
passar pelo processo de descontaminação e lavagem antes de serem esterilizados. 
O processo de esterilização deve ser utilizado para todos os artigos em uso no esta-
belecimento de assistência odontológica. O controle de efetividade de esterilização 

deverá ter como referência os dados 
colhidos em estudos da esterilidade 
dos pacotes armazenados no próprio 
estabelecimento. Usualmente utiliza-
-se três amostras do lote padrão (ci-
clo da autoclave, tipo de embalagem, 
tipo de instrumental e local de arma-
zenamento), que são esterilizadas e 
mantidas sob as mesmas condições 
que se quer analisar. Decorrido o 
tempo estabelecido, faz-se a análise 
das amostras e verifica-se a manu-
tenção da esterilidade. Em caso de 
aprovação, o prazo de validade é 
então determinado, sendo que nor-
malmente é escolhida a metade do 
tempo de armazenamento testado. 
O teste de esterilidade exige pessoal 
habilitado e técnica asséptica, com 
estrutura e materiais compatíveis 
para que o resultado seja confiável. 
O custo benefício deve ser analisado 
antes de se conduzir o estudo. Usu-
almente as vigilâncias sanitárias têm 

Fo
to

: A
do

be
 St

oc
k



42 REVISTA do CROSP

lEgISlAção

recomendado para os consultórios odontológicos o prazo máximo de sete dias 
de guarda de instrumentos esterilizados, desde que o pacote esteja íntegro e seco.

9. devo esterilizar novamente os instrumentais 
presentes em invólucros não violados Quando 
vencido o prazo? 

O local de armazenamento deve ser limpo e organizado periodicamente, 
sendo verificados sinais de infiltração, presença de insetos, retirando-se os 
pacotes danificados, com sinais de umidade, prazo de validade da esteri-
lização vencido etc. Estes artigos devem ser reprocessados e esterilizados 
novamente, mesmo quando os invólucros não estiverem violados.

10. Quais as exigências Quanto à esterilização 
de brocas e limas odontológicas?

De acordo com as normas da Anvisa, as limas e brocas devem, prefe-
rencialmente, ser esterilizadas em autoclave. Atualmente, a esterilização em 
estufas (calor seco) é recomendada por órgãos nacionais e internacionais 
apenas para alguns tipos de brocas e alicates ortodônticos. Estas indicações 
se justificam pelo fato de o processo exigir longo período de tempo e altas 
temperaturas, podendo ocorrer falhas durante a esterilização. 

11. Quais as orientações de proteção Quando a 
sala de atendimento possui aparelho de raio-x, 
inclusive Quanto ao piso, caso seja em sobreloja? 

O órgão fiscalizador da radioproteção odontológica é o Departamento 
de Vigilância Sanitária. A fiscalização é realizada por profissional, que visita 
os estabelecimentos, verificando o controle de qualidade sobre os equipa-

mentos e procedimentos que en-
volvem a radiologia. É necessário 
também contratar empresa espe-
cializada, que analisará através de 
métodos específicos a regularida-
de do equipamento e dos métodos 
de isolamento e proteção necessá-
rios (baritagem das paredes, pisos 
e portas, bloqueios e/ou barreiras 
de chumbo). As áreas anexas à 
sala onde está o aparelho de raio-
-X também devem ser protegidas 
com paredes de, pelo menos, meio 
tijolo compacto revestido de bari-
ta (composição mineral que con-
tém um elemento de alto número 
atômico, o Bário). Divisórias e 
portas devem ter revestimento de 
chumbo, e as portas visores plum-
bíferos. Tudo que for de raio-X 
tem que ter barita ou a chapa de 
proteção. No caso de estabeleci-
mento em sobreloja, o piso tam-
bém precisará ser avaliado quanto 
à necessidade de isolamento, para 
impedir que o feixe vá para o pa-
vimento inferior. 
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12. Quais as empresas para avaliar e laudar eQui-
pamentos de raio-x? elas devem possuir autoriza-
ção específica da vigilância para este fim? 

O órgão que fiscaliza a radiologia é a CNEN, Comissão Nacional de 
Energia Nuclear. As empresas precisam ser reconhecidas pela CNEN, e 
possuir autorização específica.

13. Quais as exigências com relação à guarda 
do avental plumbífero, compressor de ar, dede-
tização, caixa d’água, presença de bebedouros, 
objetos de decoração? 

Os aventais têm de ser guardados de forma que não quebrem, porque são 
rígidos. Não podem ser dobrados. O compressor precisa ter proteção acústica 
e ventilação adequada, e estar fora do consultório. A localização vai depender 
da estrutura física da clínica, mas é preciso ter isolamento acústico. A dedeti-
zação tem de ser feita regularmente de acordo com a data de validade especifi-
cada no documento e a caixa d’água deve ser lavada de seis em seis meses por 
uma empresa que forneça o certificado específico. Na sala de espera é necessá-
rio ter água potável e copos descartáveis. Nenhum objeto de decoração pode 
estar dentro do consultório, mas na sala de espera eles são admitidos. 
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14. posso ter espaço destinado a crianças ou es-
paço para computadores na sala de espera? 

Sim, esses espaços podem ser planejados na sala de espera.

15. Quais os documentos Que normalmente devem 
ser apresentados durante a fiscalização da vigi-
lância sanitária? como é feita essa fiscalização? 

Os agentes fiscais sempre se identificarão e solicitarão todos os documen-
tos necessários para demonstrar a regularidade do estabelecimento, tais como: 
contrato social da empresa, o CNPJ, o registro profissional (CRO) dos cirur-
giões-dentistas e demais categorias profissionais do local; o cadastro na VISA 
– Vigilância Sanitária Municipal; o cadastro e a respectiva taxa de localização e 
funcionamento da Prefeitura Municipal; o alvará de funcionamento sanitário, 
que deve ser afixado em local visível; a documentação relativa aos processos 
de controle da efetividade da esterilização, bem como os testes elaborados; e 
as documentações pertinentes ao aparelho de raio-X, entre outros. Durante 
a fiscalização, os documentos são verificados, assim como toda a área física 
do consultório ou clínica. O fiscal deverá avaliar, ainda, a sala de espera, a de 
atendimento, os procedimentos de esterilização e armazenamento dos instru-
mentais, os cuidados necessários sobre biossegurança em geral, a existência 
e o adequado uso dos EPI’s, a manipulação, guarda e descarte dos resíduos 
contaminados etc. O consultório ou clínica deve ter área de expurgo onde são 
guardados o lixo, vassouras, além do DML (Depósito de Material de Limpe-
za), com tanque e espaço apropriado para a guarda desse tipo de material.

16. Quando devo ter um responsável técnico 
substituto? até Quantos posso ter? 

Durante todo o período que o consultório ou clínica estiver em funcio-
namento é necessário ter um responsável técnico (sempre um cirurgião-
-dentista) presente. Poderão ser indicados tantos responsáveis substitutos 

quantos forem necessários, não 
há limite, podendo exercer essa 
função todo aquele que ali presta 
assistência odontológica. 

17. Quais punições 
posso receber? como 
devo proceder? 

A existência de irregularida-
des às normas sanitárias torna o 
estabelecimento (e seu responsá-
vel) passível de punições admi-
nistrativas, tais como a aplicação 
de notificação (auto de infração), 
multa pecuniária e suspensão de 
funcionamento. Diante de uma 
notificação, o adequado é que o 
profissional visitado realize todas 
as anotações sobre os apontamen-
tos da fiscalização, questionando 
sobre os prazos de regularização e 
outros procedimentos necessários 
para adequação do local às nor-
mas da Vigilância. 

18. posso recorrer 
administrativamente 
se sofrer uma puni-
ção? se positivo, co-
mo proceder? 

Fo
to

: A
do

be
 St

oc
k



Se o cirurgião-dentista receber um auto de infração, via de regra há o 
prazo de dez dias para apresentação de defesa junto à Vigilância Sanitária. 
Caso a defesa seja acolhida, a autoridade sanitária poderá não aplicar multa 
ou qualquer outra sanção administrativa. Mas se a falta envolve risco à saúde 
e ao bem-estar da equipe e dos pacientes há possibilidade de multa e suspen-
são das atividades no local.

19. Qual conduta devo adotar perante a vigi-
lância em relação à venda ou fechamento do 
estabelecimento odontológico? 

O interessado deve comparecer à Vigilância Sanitária local para comu-
nicar o encerramento de atividades do estabelecimento odontológico. Caso 
o local seja vendido, o vendedor deverá preencher requerimento de baixa de 
responsabilidade, realizando, no mesmo ato, a transferência da responsabi-
lidade técnica para o novo cirurgião-dentista. 

20. Quais as orientações Quanto ao descarte de 
eQuipamentos odontológicos? 

A prática recomenda que os equipamentos de uso em consultório ou clíni-
cas odontológicas não sejam descartados, mas sim doados a instituições públi-

cas ou privadas, filantrópicas ou não, 
bem como a instituições de ensino 
e demais entidades com atuação no 
âmbito da Odontologia. Caso opte 
pelo descarte, esse material somente 
poderá ser destinado a um ecoponto, 
a fim de não constituir crime ambien-
tal e danos à saúde da população e ao 
meio ambiente. Importante lembrar 
que os aparelhos de raio-X são obri-
gatoriamente registrados na Vigilân-
cia Sanitária, cuja responsabilidade 
recai sobre um cirurgião-dentista. 
Na situação de doação ou descarte do 
aparelho de raio-X, o cirurgião-den-
tista deverá requerer a baixa de sua 
responsabilidade perante esse apare-
lho, designando qual será o destino 
do mesmo com a indicação daquele 
que manterá a sua guarda. 



46 REVISTA do CROSP

SERVIÇo PÚBLICo

Fo
to

s: 
ar

qu
iv

o

N em todo mundo sabe, mas existem várias aldeias indígenas dentro 
dos limites do município de São Paulo. E pouquíssima gente ima-
gina que essas populações dispõem de uma rede diferenciada de 

saúde pública. Em Parelheiros, nos confins da zona Sul, e na encosta do Pico 
do Jaraguá, no extremo da zona Norte, a Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal da Saúde, montou UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que pos-
suem equipes multidisciplinares de atenção à saúde indígena.

Índio
também quer sorrir
Profissionais cuidam com muita dedicação da saúde bucal 
das populações indígenas que vivem em aldeias dentro 
do município de São Paulo – em Pirituba e em Parelheiros

Escovação supervisionada
na aldeia Tenondé Porã
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No sul a UBS Verá Poty atende os cerca de 1.100 índios guarani que vivem 
nas aldeias Tenondé Porã e Krukutu. Essas duas tribos ficam já dentro da Área 
de Proteção Ambiental do Parque Estadual da Serra do Mar. Por uma trilha 
que sai da aldeia Krukutu, é possível chegar ao município de Itanhaém e o 
litoral do Estado. Na UBS Kwarãy Djekupé, na outra ponta da cidade, em Pi-
rituba, a atenção é toda dedicada aos 600 guaranis da aldeia Jaraguá. Por fim, 
vale citar também a UBS do Real Parque, na zona Oeste, que possui uma equi-
pe diferenciada de saúde da família que cuida dos grupos de índios pankara-
ru que se estabeleceram ali perto, principalmente nas favelas de Paraisópolis, 
Real Parque e Jardim Panorama.

A intenção da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo é garantir 
que as populações indígenas tenham acesso às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde (SUS), respeitando as especificidades etno-culturais e epi-
demiológicas e estimulando a participação comunitária. Seguindo essa dire-
triz, moradores dessas aldeias que dominam bem o português e também os 
dialetos indígenas atuam como agentes de saúde que fazem a ponte entre os 
profissionais da UBS e os pacientes.

 
Barreiras

Mesmo estando dentro das aldeias, as equipes de saúde bucal ainda enfren-
tam algumas dificuldades e resistências no atendimento aos índios. Os habitan-
tes de idade mais avançada raramente agendam consultas, e só aparecem no 
consultório quando estão 
sentindo fortes dores. Já as 
crianças são mais abertas e 
não se afugentam dos cirur-
giões-dentistas e dos auxi-
liares de saúde bucal.

Muitas famílias ainda 
visitam o pajé de sua aldeia 
antes de irem às consultas 
ou aos atendimentos de 
emergência, pois a saúde 
e a religião são muito inti-
mamente ligadas pelas tradições desses povos. Só que nem sempre as fuma-
ças dos cachimbos, as ervas para mastigação e os chás analgésicos que eles 
utilizam são suficientes.

Na aldeia Krukutu, certa vez uma mãe levou seu bebê que havia chorado 
a noite inteira para se tratar com o pajé. Não resolveu, então ela foi à UBS. No 
dia seguinte, voltou para contar que a filhinha conseguiu dormir tranquila-
mente. A auxiliar de saúde bucal então comemorou dizendo “Graças a Deus”. 
Mas, em seguida, a mãe da garotinha corrigiu: “Graças a Deus, não. Foi graças 
ao trabalho da dentista!” Casos como esse fazem parte de um processo que 
tem de ser gradual, sem diminuir, rebaixar ou invisibilizar o saber tradicional 
dos índios frente ao dito conhecimento científico. Aos poucos, os moradores 
das aldeias indígenas vão incorporando às suas rotinas visitas regulares a um 
cirurgião-dentista ou a um médico.

A propósito, em muitos casos eles têm de visitar a UBS justamente por esta-
rem abandonando cada vez mais seus hábitos ancestrais, principalmente quan-
do o assunto é a alimentação. Nessas comunidades, quase todo mundo hoje em 
dia bebe refrigerantes cheios de açúcar e consome muitos salgadinhos indus-
trializados – que, por conterem muito amido, aderem aos dentes e criam um 
ambiente propício para o desenvolvimento das bactérias causadoras da cárie.

Muitas faMílias ainda visitaM o pajé de sua aldeia 
antes de ireM às consultas ou aos atendiMentos 
de eMergência, pois a saúde e a religião são 
Muito intiMaMente ligadas pelas tradições 
desses povos. só que neM seMpre as fuMaças dos 
cachiMbos, as ervas para Mastigação e os chás 
analgésicos que eles utilizaM são suficientes
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Para completar, a escovação não é um hábito diário na maioria dos lares dessas 
aldeias, e muita gente se abastece de água de poço nessas comunidades remotas, 
onde nem sempre a água fluoretada da rede pública está disponível. Para com-
pensar essa deficiência, a cirurgiã-dentista Juliana Nogueira de Souza Campos, da 
UBS Verá Poty, faz semestralmente aplicações tópicas de flúor em seus pacientes.

 
TerapêuTica e prevenção

Todas essas Unidades Básicas de Saúde possuem consultórios bem equipados 
e resolvem ali mesmo a grande maioria dos casos, como restaurações, exodontias 
decíduas e permanentes, pequenas cirurgias e outros procedimentos de menor 
complexidade, como raspagens supra-gengivais e polimentos coronários. Quando 
o diagnóstico é de uma situação mais extrema ou complicada, o paciente é enca-
minhado para os Centros de Especialidades da Prefeitura, e o transporte em geral 
é feito por veículos da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Além dos atendimentos nos consultórios, as equipes de saúde bucal das 
aldeias têm em seu dia a dia um importante trabalho de prevenção. A cirurgiã-
-dentista Suely Severino, que durante mais de três anos foi a titular na UBS da 
aldeia Jaraguá, conta que sempre arranjava um tempo para visitar as famílias 
em suas casas, momento em que aproveitava para conquistar a confiança das 
pessoas, para distribuir materiais como escovas, cremes e fios dentais e para 
promover atitudes positivas de higiene. “Meu trabalho sempre começava com 
a escovação na escola após o primeiro lanche da manhã. Só depois eu começa-
va o atendimento no consultório. Por meio de ações coletivas de prevenção e 
educação nas casas e na escola conseguimos diminuir a incidência de proble-
mas dentários na comunidade, em especial nas crianças”, afirma.

Em Parelheiros, Juliana Campos promove semanalmente oficinas de cons-

Atendimento na 
UBS Verá Poty
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eles raraMente 
ManifestaM 
verbalMente 
a gratidão por 
uM trataMento 
beM sucedido, 
Mas eM pequenos 
gestos deixaM 
perceptível uM 
reconheciMento 
daquilo que foi 
feito por eles

cientização e sessões de escovação supervisionada – quando as crianças cui-
dam de sua higiene bucal e recebem orientações da cirurgiã-dentista.

“Assim que me formei, na Faculdade da Odontologia da USP em Ribeirão 
Preto, passei dois anos trabalhando numa reserva da região do Xingu, no nor-
te do estado do Mato Grosso, num projeto de extensão da minha faculdade. 
Quando voltei, quis continuar nessa área de saúde indígena e vim parar aqui, 
há quatro anos. É muito gratificante ver as crianças assimilarem e incluírem 
em seu cotidiano as nossas recomendações”, exulta.

E é importante ressaltar que, ao conscientizar uma criança, também estão 
sendo levados bons hábitos de higiene bucal para toda a família, porque os 
filhos acabam disseminando esses novos costumes para seus pais e parentes.

 
respeiTo e reconhecimenTo

Tecnicamente, a Odontologia voltada para populações indígenas não di-
fere em nada da que se pratica em qualquer outro lugar. Mas é um trabalho 
em que, mais do que em outras áreas, é importante reconhecer as diferenças, 
perceber que eles estão inseridos em uma realidade social distinta e preser-
var a diversidade de ideias, conceitos, hábitos e regras. Não é exagero dizer 
que, em todo atendimento, há um componente de antropologia e um exer-
cício de tolerância, humildade e aprendizado. Juliana observa que os índios 
são muito reservados e não têm o costume de externar efusivamente seu 
agradecimento. Eles raramente manifestam verbalmente a gratidão por um 
tratamento bem-sucedido, mas em pequenos gestos deixam perceptível um 
reconhecimento daquilo que foi feito por eles.

Não podemos deixar de ter em mente que o contato com a civilização nem 
sempre é algo fácil para os povos indígenas. Ainda existe muita relutância, muito 
rancor e muitas desconfianças nessa delicada relação. É uma aproximação que 
tradicionalmente sempre foi muito prejudicial para eles. Até hoje, os limites das 
reservas indígenas são desrespeitados e invadidos por loteamentos clandesti-
nos ou cortados por grandes obras. “É preciso respeitar o jeito deles, temos que 
compreender as diferenças. Nosso trabalho, aqui na UBS, de certa forma, é a 
reparação de uma série de erros históricos, e é muito bom quando conseguimos 
ganhar a confiança das pessoas da aldeia. É uma demonstração de que a nossa 
missão está sendo atingida, está trazendo mais qualidade de vida e promovendo 
a saúde e o bem-estar dessas populações”, finaliza Juliana. 

Crianças da etnia 
guarani sorriem após 
consulta na UBS da 
aldeia em Parelheiros
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N o dia a dia dos consultórios, clínicas odontológicas e hospitais, não 
raro os cirurgiões-dentistas exercem sua profissão sob o risco da 
insalubridade e, em alguns casos, da periculosidade. 

Pela definição, insalubridade é o contato com agentes biológicos e quí-
micos nocivos à saúde do trabalhador a eles exposto. Ao examinar e tratar 
de doenças bucais, tais como lesões, cáries e inflamações, tendo contato di-
reto com as secreções bucais (saliva ou excreções purulentas) ou o sangue 
dos pacientes, o profissional pode ficar exposto a contaminações, doenças e 
infecções. Em acidentes de trabalho, com os equipamentos e instrumentais 
perfurocortantes e rotatórios, existe igualmente o risco de contaminações. 
E a insalubridade se faz presente também no momento da manipulação de 
elementos químicos, como o mercúrio presente na composição do amálga-
ma usado em restaurações.

Há, ainda, outros agentes que podem ser considerados insalubres, como 
o ruído da alta rotação, as radiações ionizantes dos equipamentos de ra-
diologia e até as condições ergonômicas mantidas durante o atendimento 
– não é toda coluna que resiste impune aos eventuais contorcionismos que 
precisam ser feitos para atingir locais de difícil acesso da boca dos pacientes.

Os profissionais que trabalham sob o regime celetista, isto é, regido 
pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e em suas ati-
vidades laborais estão expostos a agentes nocivos acima dos limites de to-
lerância fixados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na Norma 
Regulamentadora nº 15 (a NR-15) têm o direito de receber um adicional 
de insalubridade que varia em grau mínimo, médio e máximo, com acrés-
cimo de 10%, 20% e 40%, respectivamente, sobre o valor do salário míni-

Em seu cotidiano, os profissionais da Odontologia 
estão expostos a vários agentes que põem em risco a 
sua saúde. Saiba mais sobre essas ameaças e entenda 

as diferenças entre insalubridade e periculosidade 

Saúde
Agentes

Nocivos
mo vigente, conforme artigo 192 
da CLT. A caracterização de insa-
lubridade é realizada por perícia 
de um médico ou de um enge-
nheiro do trabalho, que também 
será o responsável pela aferição 
do grau de exposição.

Àqueles que estão vinculados 
ao serviço público, sob o regime 
estatutário, o adicional de insalu-
bridade deve ser previsto na legis-
lação do ente público (municipal, 
estadual ou federal) ou em ato 
normativo equivalente.

Periculosidade
Outra questão que impacta o 

trabalho dos profissionais é a pe-
riculosidade. Entende-se por pe   ri  -
culosidade o contato ou a proximi-
dade com explosivos e inflamáveis 
caso sejam parte da realidade e da 
rotina. O trabalho em condições de 
periculosidade assegura ao profis-
sional um adicional de 30% sobre 
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o salário base (sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa), desde que comprovada a exposição por 
laudo técnico. Quem trabalha em uma plataforma de petróleo ou no departa-
mento médico de uma refinaria, por exemplo, pode reivindicar esse adicional 
de periculosidade. 

É certo que, se a pessoa exerce suas atividades em ambiente cujas con-
dições além de insalubres são perigosas, deverá ser pago o adicional com 
percentual maior. A jurisprudência, em sua maior parte, não confere ao tra-
balhador o direito de receber, ao mesmo tempo, o adicional de insalubrida-
de e de periculosidade.

Técnicos e auxiliares
No caso dos auxiliares e técnicos em saúde bucal, os riscos em termos de 

insalubridade e periculosidade são similares àqueles dos cirurgiões-dentistas, 
uma vez que desenvolvem suas atividades como profissionais colaboradores 
dos cirurgiões-dentistas, no mesmo ambiente e expostos a riscos semelhantes.

Àqueles que estão 
vinculados ao 
serviço público, 
sob o regime 
estatutário, 
o adicional de 
insalubridade 
deve ser previsto 
na legislação 
do ente público 
(municipal, estadual 
ou federal) ou 
em ato normativo 
equivalente
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Quando o cirurgião-dentista mantém em seu consultório um laboratório 
de prótese, ainda que a atividade seja restrita ao seu estabelecimento, há a pos-
sibilidade de ser aplicada a periculosidade, já que o profissional terá contato 
com equipamentos, produtos inflamáveis e gases que podem causar explosões.

A princípio, os técnicos em prótese dentária e seus auxiliares também 
estão expostos aos agentes insalubres, com risco de serem alcançados por 
agentes característicos da periculosidade. No que tange à insalubridade, essa 
pode ocorrer através do contato com moldes e modelos de pacientes, que 
apresentam condições indevidas de descontaminação.

Medidas de ProTeção e segurança
A prevenção de situações de insalubridade ou periculosidade, a fim de neu-

tralizar os agentes nocivos do ambiente de trabalho, se dá através do uso adequa-
do dos equipamentos de proteção individual (EPIs), exigência estabelecida pela 
legislação sanitária, de fornecimento exclusivo do empregador e de uso obriga-
tório do empregado. Ainda, os profissionais da Odontologia possuem o dever de 
garantir, zelar, resguardar e preservar todos os mecanismos existentes de biosse-
gurança, para minimizar riscos no atendimento dos pacientes, sem prejuízo de 
demais regras impostas pela Prefeitura, no que diz respeito às normas de segu-
rança das edificações, dentre elas o laudo do Corpo de Bombeiros.

É evidente, também, que o empregador, para minimizar riscos jurídi-
cos, deverá fornecer, exigir e fiscalizar o uso dos EPIs e os protocolos de 

biossegurança, mais ainda, não 
poderá submeter um determi-
nado funcionário ao exercício de 
sua função em ambiente onde as 
condições de trabalho não sejam 
dignas, seguras e salubres.

saúde do 
Trabalhador

Com o objetivo de proteger a 
saúde do trabalhador que atua em 
condições especiais que podem 
trazer riscos a sua saúde, a Cons-
tituição Federal, no artigo 7º, inci-
so XXIII, e a CLT –Consolidação 
das Leis Trabalhistas – nos artigos 
189 e 193, criaram os adicionais 
de insalubridade e periculosidade, 
os quais deverão ser pagos ao em-
pregado que fizer jus apenas du-
rante o período que se enquadrar 
na situação legalmente prevista. 
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1. Cirurgiões-dentistas

2. Aeromoças/Comissários de bordo

3. Anestesiologistas

4. Veterinários

5. Podólogos

6. Fiscais de imigração e alfândega

7. Técnicos de histologia

8. Operadores de estações de tratamento de água

9. Engenheiros/Operadores de maquinário industrial e caldeiras

10. Assistentes/Técnicos em cirurgia

65,4 

62,3 

62,3 

60,3 

60,2 

59,2 

59,0 

58,2 

57,7 

57,3

Índice de insalubridade 
e PericulosidadeProfissão

Nesse sentido, destacamos que não é possível dizer que esses adicionais são 
incorporados ao salário, permanecendo, tão somente, enquanto durar a ex-
posição aos agentes insalubres ou periculosos.

Ao verificar que a atividade laboral se enquadra em uma das hipóteses 
das normas que regulamentam o assunto (RN 15 e 16), se faz necessária a 
perícia de médico, cirurgião-dentista ou engenheiro, registrado no Ministé-
rio do Trabalho, a fim de identificar a existência ou não de ambiente pericu-
loso e/ou insalubre e, nos casos de insalubridade, qual o grau da exposição, 
para estabelecer qual percentual será pago.

Os profissionais que compõem a equipe de saúde bucal devem ficar aten-
tos a essas questões, cumprindo suas obrigações e agindo de forma a que seus 
direitos sejam respeitados. Havendo irregularidades ou inobservância da lei, 
é recomendável que procurem o sindicato que os representa ou advogado es-
pecializado, para busca de orientação sobre a forma mais adequada de regula-
rização da situação e caminhos de negociação ou, em casos extremos, que se 
busque, por meio do Poder Judiciário, a garantia de seus direitos.

ranking 
Após tudo que foi exposto acima, fica mais fácil entender o resultado do 

ranking elaborado pela “Business Insider” sobre a insalubridade e a pericu-
losidade de 970 ocupações disponíveis no banco de dados oficial de profis-
sões dos Estados Unidos, o Occupational Information Network.

Em uma escala de 0 a 100, a partir de informações coletadas do banco 
de dados O*NET, foram verificadas quais as atividades que oferecem maior 
risco aos profissionais que as desempenham, a partir de medição estatística 
de seis fatores: exposição à contaminação, exposição a doenças infecciosas, 
exposição a condições perigosas de trabalho, exposição à radiação, riscos de 
ferimentos e o período em que o profissional passa sentado. Os cirurgiões-
-dentistas ficaram com o primeiro lugar. Confira as profissões que “conquis-
taram” as colocações seguintes:
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P ara João Roberto Ferreira da Rosa,  um dos profissionais pioneiros da 
analgesia e sedação consciente na Odontologia, é muito positivo que o 
cirurgião-dentista hoje utilize as diferentes formas de sedação permi-

tidas pela lei federal que rege o exercício profissional: “Desde que não saia de 
sua competência profissional, ele não estará se arriscando”, ressalta.

Este assunto envolve o entendimento de algumas considerações sobre 
o controle da dor e da ansiedade. “Como se sabe, a dor é controlada pela 
anestesia local, tão difundida na Odontologia. Mas sabemos que muitos pa-

Há formas seguras e eficazes de sedação que podem ser 
usadas na Odontologia sem riscos; confira o que pode ser 
feito pelo cirurgião-dentista e o que deve ser realizado 
apenas pelo médico anestesiologista

Conforto
e segurança no tratamento
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Tratamento com uso 
de sedação endovenosa

Sedação consciente 
por óxido nitroso

A humAnizAção 
dA odontologiA 
envolve o conforto 
Ao pAciente em 
primeiro lugAr, 
e nesse sentido 
é nAturAl que 
os consultórios 
odontológicos 
Adotem hoje, com 
segurAnçA, diversAs 
formAs de sedAção 
A fim de trAzer mAis 
bem-estAr

mãos ou não o desfibrilador.
A médica anestesiologista 

Dé      bora Cumino lembra que a 
anestesia geral só pode ser feita 
por médicos, com monitoração 
adequada, em ambiente pre-
parado.“O médico anestesiolo-
gista deve verificar se o paciente 
pode ser submetido à anestesia e 
se há restrições. Ele deve também 
permanecer na sala durante todo 
o procedimento ou cirurgia, mo-
nitorando o paciente, e também a 
sua recuperação”. 

cientes chegam ao consultório ansiosos, com medo do procedimento a ser 
realizado e interpretam muitas vezes qualquer toque ou pressão na região 
bucal como dor, ficando em um estado de expectativa da dor, alterando de 
forma espontânea seus sinais vitais, os batimentos cardíacos e a pressão ar-
terial”, explica o cirurgião-dentista. 

A humanização da Odontologia envolve o conforto ao paciente em primei-
ro lugar, e nesse sentido é natural que os consultórios odontológicos adotem 
hoje, com segurança, diversas formas de sedação a fim de trazer mais bem-estar. 

Formas de sedação e analgesia
Além da sedação consciente por óxido nitroso e oxigênio existe a sedação 

via oral. O cirurgião-dentista deve conhecer os seus limites legais e clínicos 
para utilização deste recurso e poderá estar sempre acompanhado pelo médi-
co anestesiologista que avaliará os riscos do procedimento e se o paciente está 
apto para receber esta terapia. Também, o ambiente deve estar preparado com 
suporte de vida básico e avançado de maneira a proteger a saúde e a integrida-
de física do paciente que será submetido a este tipo de terapêutica. 

A sedação consciente por óxido nitroso e oxigênio exige que o cirurgião-
-dentista se habilite por meio de curso específico regulamentado pelo CFO e 
que este paciente seja monitorado com oxímetro de pulso e medição da pres-
são arterial. É considerada técnica com altíssimo grau de segurança, muito 
utilizada para crianças e adultos na Europa e nos Estados Unidos. De qualquer 
forma, o cirurgião-dentista deve ter como regra, sempre, avaliar o histórico do 
paciente e o seu estado físico antes de realizar o procedimento. 

Essas técnicas – sedação por via oral, sedação consciente por óxido 
nitroso e oxigênio – podem ser realizadas pelo cirurgião-dentista em con-
sultório. Mais uma vez vale ressaltar os cuidados imprescindíveis para a 
aplicação com segurança da sedação química em consultório, lembrando 
das normas de segurança com as quais o ambiente deve estar equipado 
para salvaguardar a saúde daqueles que a ela se submetem. Não se exige 
por lei a obrigatoriedade de desfibrilador. Já a sedação endovenosa, mui-
to útil em tratamentos cirúrgicos, exige a presença de médico anestesista, 
que fica totalmente responsável pela sedação. É de sua competência ter em 
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A o sair da faculdade de Odontologia, em geral os cirurgiões-den-
tistas estão muito bem preparados tecnicamente para fazer pro-
cedimentos clínicos e estão também munidos de todos os conhe-

cimentos básicos para buscar uma especialização. Entretanto, apenas uma 
pequena parte desses profissionais está habilitada e capacitada para lidar 
com a contabilidade, as finanças e a administração da vida tributária de seus 
consultórios. Organizar corretamente a gestão de uma clínica é uma “ciên-
cia” que demanda atenção, treino, disciplina e conhecimentos que, muitas 
vezes, não são ensinados nos cursos da área de Saúde nas universidades.

Dominar o funcionamento do setor administrativo de uma clínica ou 
consultório odontológico, no cenário atual, é de fundamental importância 
para a sobrevivência da mesma no mercado. Elaborar um planejamento tri-
butário é uma etapa primordial nesse processo. Não há como exercer a sua 
profissão de maneira lícita e ética sem conhecer a legislação e sem saber a 
melhor forma de manter o equilíbrio fiscal do seu negócio. Afinal, como 
dizia o pensador britânico Samuel Johnson, “só existem duas coisas certas 
na nossa existência: a morte e os impostos”.

 

vida tributária
Saiba qual a melhor maneira de calcular e declarar 
os impostos que incidem sobre a sua atividade como 
profissional da Odontologia e manter equilibrada a saúde 
fiscal da sua clínica ou do seu consultório

organize o gerenciamento da sua
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Pessoa Física x Pessoa Jurídica
Uma das primeiras atitudes é solucionar uma dúvida bem recorrente: o 

que é mais compensador - abrir uma empresa e criar uma Pessoa Jurídica 
ou seguir trabalhando como Pessoa Física? De forma genérica, essa escolha 
depende da análise de vários elementos como, por exemplo, o faturamento, 
as despesas e a folha de pagamento. Não há uma regra padrão e nem uma 
resposta pronta. Diante das circunstâncias e das peculiaridades de cada caso, 
uma opção pode ser mais vantajosa do que a outra.

Os cirurgiões-dentistas estão inseridos em um grupo de profissionais que 
exercem atividades de cunho intelectual, assim como os médicos, os veteriná-
rios e os advogados, entre outras carreiras. Para todos esses é permitido exer-
cer a atividade de forma individual ou autônoma. O profissional que optar por 
seguir como Pessoa Física e trabalhar como autônomo precisa fazer alguns 
procedimentos para andar em dia com suas obrigações fiscais. Ele será tribu-
tado segundo a tabela progressiva do Imposto de Renda para Pessoas Físicas. 
Realizadas as deduções autorizadas, é feito o cálculo do imposto devido, e a 
alíquota aplicada varia de 7,5% a 27,5% sobre o rendimento líquido no ano.

É necessária a criação do livro-caixa, onde são lançadas mês a mês todas 
as receitas e despesas. Existem várias despesas dedutíveis no livro-caixa que 
podem reduzir o lucro tributável, como aluguel, folha de pagamento de fun-
cionários, contas de energia, água, telefone e pagamentos ao INSS, entre ou-
tras. A grande maioria dos profissionais autônomos não contrata um contador 
para fazer o livro-caixa e muitas vezes acaba pagando mais impostos do que 
poderia, por conta da complexidade de algumas deduções e dos meandros da 
legislação tributária. Uma consulta ao Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas) ou a um escritório de assessoria contábil quali-
ficado pode fazer toda a diferença na vida tributária dos dentistas autônomos.

 
as alternativas Para as PJs

Na hipótese de abrir uma empresa e criar uma pessoa jurídica, as clínicas 
odontológicas têm três opções para enquadramento tributário: o Simples 
Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real.

O Simples Nacional é um regime de impostos criado em 2006 com o 
objetivo de simplificar o pagamento de tributos por Microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), além de dar um tratamento diferenciado 
para esses empreendimentos. Ele reúne todos os tributos de uma empresa em 

Na hipótese de 
abrir uma empresa 
e criar uma pessoa 
jurídica, as clíNicas 
odoNtológicas têm 
três opções para 
eNquadrameNto 
tributário: o 
simples NacioNal, 
o lucro presumido 
e o lucro real

uma única guia, denominada Do-
cumento de Arrecadação do Sim-
ples Nacional (DAS). Nela estão 
incluídos impostos federais como 
o IRPJ (Imposto e Renda de Pes-
soa Jurídica), a CSLL (Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido), 
o PIS (Programas de Integração 
Social), a COFINS (Contribuição 
para o Financiamento da Seguri-
dade Social), o IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) e a CPP 
(Contribuição Previdenciária Pa-
tronal); tributos estaduais, como o 
ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias), e recolhimentos 
municipais, como o ISS (Imposto 
sobre Serviços).

Podem adotar esse sistema as 
empresas que têm Receita Bruta 
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o lucro presumido 
pode ser vaNtajoso 
para empresas que 
possuam margeNs 
de lucro superiores 
às da presuNção 
ou para as clíNicas 
que teNham 
poucos custos 
operacioNais e que 
teNham uma folha 
salarial baixa. 
aiNda assim, é 
Necessário verificar 
se a opção pelo 
simples NacioNal 
Não oferece mais 
vaNtageNs quaNdo 
comparada a este 
eNquadrameNto

anual de até R$ 3,6 milhões. Além do benefício de recolher através da Guia 
Única – a DAS -, as empresas enquadradas como ME ou EPP gozam de outros 
benefícios, como a dispensa de algumas obrigações trabalhistas. A alíquota de 
tributação da atividade na área de Odontologia começa em 16,93%.

A opção de tributação pelo Lucro Real normalmente é vantajosa para 
empresas com reduzidas margens de lucro ou com prejuízo, porém trata-se 
do regime mais complexo e requer um controle rigoroso em toda operação.

Raramente são enquadradas clínicas e consultórios odontológicos neste 
regime. A terceira opção é o cálculo pelo Lucro Presumido, em que o Impos-
to de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
têm por base uma margem de lucro pré-fixada pela lei. Essa foi uma forma 
de simplificar a apuração destes dois impostos. A margem de lucro presu-
mida é basicamente de 8% para atividades industriais e de comércio, e de 
32% para atividades de serviços, como o trabalho das clínicas e consultórios 
odontológicos, mas existem algumas exceções - por isso é muito importante 
consultar um contador. O PIS e a COFINS são calculados de forma cumu-
lativa, ou seja: as compras da empresa não geram abatimentos destes impos-
tos, e a alíquota somada é de 3,65% sobre o faturamento.

O Lucro Presumido pode ser vantajoso para empresas que possuam 
margens de lucro superiores às da presunção ou para as clínicas que tenham 
poucos custos operacionais e que tenham uma folha salarial baixa. Ainda 
assim, é necessário verificar se a opção pelo Simples Nacional não oferece 
mais vantagens quando comparada a este enquadramento.

A alíquota de tributação de pessoas jurídicas pelo regime do Lucro Pre-
sumido gira em torno de 11,33% e 17% do total do faturamento.
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Fique de olho nesses seis indicadores

custos fixos
São aqueles que não 
variam proporcionalmente 
à quantidade de serviços 
prestados pela clínica. 
Exemplos clássicos são 
o aluguel, a sua retirada 
mensal, os salários 
e encargos, a energia 
elétrica, a conta telefônica 
e a taxa de manutenção 
do seus equipamentos.

custos variáveis
São as despesas diretamente 
relacionadas à quantidade 
de serviços prestados, 
como os materiais 

descartáveis utilizados 
pelo consultório, os 
produtos odontológicos 
em geral, os serviços 
de um laboratório de 
próteses, etc.

capital de giro
É uma reserva de recursos 
financeiros para ser 
utilizada conforme 
as necessidades financeiras 
da clínica ao longo 
do tempo. O ideal 
é que o capital de giro 
seja equivalente a 
aproximadamente seis 
meses de custos fixos.

Fluxo de caixa
Informa o empresário sobre 
a situação da movimentação 
diária dos recursos financeiros, 
que disponibiliza informações 
ao saldo de pagamentos 
e recebimentos.

Ponto de equilíbrio
É o faturamento mensal 
mínimo suficiente para cobrir 
todos os gastos com a operação 
do seu consultório ou clínica.

lucro
Por fim, é o resultado das 
receitas obtidas menos todos 
os custos e despesas.

Normalmente, encontramos parâmetros para enquadramento das clí-
nicas odontológicas nos regimes Simples Nacional e Lucro Presumido. A 
decisão entre uma fórmula de cálculo ou outra é feita através de simulações 
baseadas em critérios contábeis e financeiros.

Esta opção é de suma importância, e suas regras devem ser seguidas 
mês a mês. Recomenda-se que esta simulação seja feita sempre no início 
do ano, com base na contabilidade do ano anterior, para que a opção do 
regime seja a melhor possível.

imPosto de renda
Na hora de declarar o Imposto de Renda, outras dúvidas povoam a men-

te dos profissionais da Odontologia. Por exemplo, é importante saber em 
que casos é melhor optar pela declaração simples e em quais situações a 
declaração completa é mais vantajosa. A declaração completa é mais com-
pensadora quando as despesas são altas (com dependentes, com educação, 
com aluguéis e etc.). Quando as despesas dedutíveis são poucas, aí é melhor 
optar pela declaração simplificada, que concede um desconto de 20% sobre 
o total de rendimentos tributáveis.

Outra questão é sobre a separação da vida financeira e tributária do 
profissional e de seu consultório ou clínica. A Pessoa Jurídica deve ter uma 
declaração e a Pessoa Física deve fazer outra? Como funciona isso? A res-
posta é sim. A empresa/clínica/consultório tem a obrigatoriedade de en-
trega através da ECD (escrituração contábil digital) e da ECF (escrituração 
contábil fiscal ), enquanto a pessoa física precisa entregar a sua própria de-

Para fazer um planejamento financeiro adequado, é preciso manter sob controle o conjunto de contas 
a pagar e receber, conhecido como fluxo de caixa. Todo negócio deve ter como objetivo a geração 
de um resultado positivo - o lucro. Alguns parâmetros e indicadores são fundamentais para uma boa 
gestão financeira e devem ser observados e controlados com toda a atenção:

claração de Imposto de Renda.
Esses são alguns exemplos de 

dúvidas com as quais os cirurgi-
ões-dentistas comumente se con-
frontam. Para esclarecer outros 
pontos, acesse o site do CROSP 
(www.crosp.org.br) e clique no 
ícone “Perguntas Frequentes”.

Muitos profissionais da 
O don  tologia têm dificuldades 
no planejamento tributário e na 
administração financeira de sua 
clínica, na rotina de emissões de 
notas fiscais e na organização do 
livro-caixa. Nesse caso, o melhor 
é seguir as orientações de consul-
tores e assessores especializados 
em contabilidade e administra-
ção financeira. A participação em 
palestras sobre temas relativos a 
assuntos administrativos, finan-
ceiros e contábeis também é reco-
mendável e pode ajudar muito no 
dia-a-dia. 
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C ada caso é um caso e cada paciente é um indivíduo com seus pro-
blemas e suas particularidades. Mas, para a maioria das pessoas que 
vão a um consultório ou clínica odontológica, as rotinas e os pro-

cessos são mais ou menos os mesmos. No entanto, a coisa muda de figura 
quando estamos falando de pacientes com necessidades especiais (PNE), 
que são homens e mulheres que apresentam uma alteração ou condição 

A Odontologia voltada às pessoas com limitações 
e alterações requer doses extras de cuidados e de 
abnegação; conheça o bonito trabalho de instituições 
e profissionais especializados nessa área

pacientes
Atendimento extraordinário para

especiais
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simples ou complexa, transitória ou permanente, de causas físicas, mentais, 
sociais ou comportamentais que requerem um protocolo específico e uma 
abordagem diferenciada e multiprofissional.

O senso comum faz a gente pensar que essas pessoas são uma minoria 
muito reduzida, mas a realidade é outra, segundo as estatísticas. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 10% da população mundial é 
portadora de algum tipo de deficiência, sendo que a maioria dessas pessoas 
vive em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e apenas 2% delas 
recebem atendimento adequado voltado para as suas necessidades. No Brasil, 
de acordo com o censo do ano 2000, 24,5 milhões de pessoas possuem algum 
tipo de incapacidade – ou seja, aproximadamente 14,5% da população!

E, mais do que apenas numeroso, os PNE são um grupo que pode ser consi-
derado de alto risco para o desenvolvimento de doenças bucais, por conta de suas 
patogenias sistêmicas, de eventuais alterações salivares, de dietas cariogênicas, de 
alterações musculares e das dificuldades de higienização que podem possuir.

Todo indivíduo, mesmo aquele mais comprometido, deve ter boas condi-
ções bucais para que sejam evitadas complicações na mastigação e na degluti-
ção, assim como para evitar focos de inflamação e infecção que causam dor e 
podem afetar outros órgãos e até a saúde geral do organismo.

Dessa forma, a Odontologia para pacientes com necessidades especiais 
se faz extremamente importante. Mas infelizmente são poucas as instituições 
preparadas para o atendimento desse numeroso segmento da população e 
nem todos os profissionais da Odontologia possuem a capacitação específi-
ca para este atendimento. “No estado de SP somos aproximadamente 80.000 
cirurgiões-dentistas, mas somente algo em torno de 180 especialistas em pa-
cientes com necessidades especiais. Considero isso um sério problema de saú-
de pública”, afirma Adriana Zink, presidente da Câmara Técnica de PNE do 
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.

Ela conta que uma das lutas da Câmara Técnica é justamente para tor-
nar obrigatória nas universidades a disciplina de Odontologia para PNE. “O 

aluno de graduação precisa ter esse 
primeiro contato ainda na facul-
dade, para receber conceitos, não 
criar preconceitos e incluir o aten-
dimento aos PNE em seu dia a dia 
desde cedo”, avalia.

Quem são os PNe
Na definição mais comumen-

te adotada, são pacientes com ne-
cessidades especiais aqueles com  
deficiência intelectual, deficiên-
cia física, anomalias congênitas 
(como deformações e síndro-
mes), distúrbios comportamen-
tais (como o autismo), trans-
tornos psiquiátricos, distúrbios 
sensoriais e de comunicação, do-
enças sistêmicas crônicas (como 
diabetes, cardiopatias, doenças 
hematológicas, insuficiência re-
nal crônica e doenças autoimu-
nes), doenças infectocontagiosas 
(como as hepatites virais, o HIV 
e a tuberculose) e com condições 
sistêmicas (irradiados, transplan-
tados, oncológicos e gestantes). 
Identificadas as necessidades es-
peciais do paciente, o cirurgião-
-dentista deve adequar sua abor-

Profissionais durante
atendimento no 
“Centrinho” da Unesp 
em Araçatuba
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INCLUSÃo

dagem e seu tratamento a essas restrições ou condições excepcionais. 
O atendimento odontológico em PNE pode ser feito em três modalida-

des: a normal, que é aquele em que existe a cooperação por parte do paciente, 
alterando-se somente o tipo de ambiente, o instrumental e o material odon-
tológico a ser empregado; o condicionado, que utiliza técnicas de demonstra-
ção com todo o aparato odontológico, para que o paciente saiba, antes de ser 
atendido, o que será utilizado em sua boca, incluindo as vibrações e ruídos 
que farão parte do procedimento; e o sob restrição (que pode ser mecânica, 
sedação química ou mesmo hipnose).

“Me recordo de um atendimento difícil, de paciente no espectro do autis-
mo, adulto, com muita dor e que estava até se agredindo. Optamos em fazer 
a exodontia com auxílio da restrição física, por falta de opção, para a segu-
rança do paciente e a nossa. Usamos o estabilizador. Após o procedimento, 
o paciente levantou da cadeira, abraçou e beijou meu marido, que também 
é cirurgião-dentista e me auxiliava. Ele estava sem dor, e soube reconhecer 
que a situação aparentemente difícil era para o bem. Hoje esse paciente é 
atendido sem restrição física, está super condicionado”, exemplifica Adriana 
Zink, que é uma apaixonada por sua especialidade e considera que aqui no 
país muitos profissionais e algumas entidades oferecem um atendimento de 
Primeiro Mundo aos PNE.  

 
CeNtro de referêNCia No iNterior

Uma dessas instituições fica em Araçatuba, no Interior do estado de 
São Paulo. O Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência 
(CAOE) é uma Unidade Auxiliar da Faculdade de Odontologia do Campus de 
Araçatuba (FOA) da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Fundado em 1984 e conhecido como “Centrinho”, já nasceu com uma es-
trutura multi e interdisciplinar e dentro de padrões técnicos e científicos para 
as assistências médica e odontológica às pessoas com deficiência intelectual, 
associada ou não a outras deficiências. Seu trabalho foi reconhecido e premia-
do pelo Instituto Interamericano da Criança do Departamento de Assuntos 
Educativos da OEA (Organização dos Estados Americanos).

A cada ano, os nove consultórios do CAOE prestam assistência gratuita 

a mais de 10.000 pessoas com de-
ficiência, provenientes de municí-
pios de vários Estados da Federa-
ção, e servem também de campo 
de ensino e capacitação para os 
estudantes da graduação e da pós-
-graduação da Unesp. 

Os pacientes são atendidos por 
cirurgiões-dentistas e têm o acom-
panhamento de profissionais das 
áreas de assistência social, psico-
logia, fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional, otorrinolarin-
gologia, cardiologia, neurologia, 
pediatria e clínica geral.

A equipe odontológica é com-
posta por 12 cirurgiões-dentistas e 
sete auxiliares de Saúde Bucal. 

“O Centrinho atende casos de 
deficiências relacionadas ou asso-
ciadas a problemas neurológicos, 
os quais, comumente, limitam a 
cooperação do paciente para uma 
assistência odontológica em nível 
ambulatorial sem sedação. Portan-
to, são casos que outros cirurgiões-
-dentistas não conseguem adaptar 
em seus consultórios, seja pela falta 
de colaboração dos pacientes, ou 
seja, por possuírem deficiências se-
veras capazes de colocar em risco 
as suas vidas, necessitando de uma 
atuação multidisciplinar. Atual-
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“Centrinho” da Faculdade 
de Odontologia de 
Araçatuba, da Unesp
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mente, o CAOE assiste pacientes 
com deficiências neuropsicomo-
toras diversas, autistas, esquizofrê-
nicas, com paralisia cerebral e aco-
metidos pela Síndrome de Down, 
diz Alessandra Marcondes Arane-
ga, supervisora do CAOE.

iNstituição 
beNefiCeNte

As Casas André Luiz, um cen-
tro espírita fundado em 1949, é ou-
tra entidade que presta assistência 
aos PNE. Em atividade há 67 anos 
e com unidades em Guarulhos e 
em Santana (na zona norte de São 
Paulo), realiza anualmente 195 mil 
atendimentos médicos e terapêu-
ticos gratuitos em várias especiali-
dades para pessoas com deficiência 
intelectual, em todos os graus de 
comprometimento: leve, modera-
do, grave e profundo, com ou sem 
deficiência física associada.

O Setor de Odontologia da 
instituição atende os pacientes da 
Unidade de Longa Permanência e 
do Ambulatório de Deficiência Mental. Lá, o trabalho é feito de forma trans-
disciplinar com as demais especialidades da área da saúde, para garantir que 
os pacientes sejam sempre atendidos em suas reais necessidades. As atividades 
desse setor foram iniciadas em 1961. Hoje ele conta com consultórios totalmen-
te equipados, equipes completas com cirurgiões-dentistas e auxiliares aptos a 
oferecer uma Odontologia moderna em conhecimentos técnicos e humanizada 
em relação aos sentimentos e à atenção.

Realiza procedimentos curativos e terapêuticos nas áreas de clínica ge-
ral, periodontia, endodontia, odontopediatria, ortodontia, implantodon-
tia, prótese dentária, radiologia, estomatologia, laser e cirurgias orais de 
menor complexidade.

 
ateNção Na rede PúbliCa

Outra instituição que presta atendimento aos PNE é o Instituto de Medi-
cina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo – Imrea, entidade do governo do Estado cujo 
objetivo é servir às pessoas com deficiência física, transitória ou definitiva.

O Imrea foi criado em 1975 e atualmente possui cinco unidades de trata-
mento, além de coordenar o Comitê Gestor da Rede de Reabilitação Lucy Mon-
toro, que conta com onze unidades em funcionamento distribuídas em cidades 
do Interior e uma Unidade Móvel.

A assistência à saúde promovida pelo Imrea tem caráter multiprofis-
sional e interdisciplinar. Na área de Odontologia, possui equipes especia-
lizadas em educação em Saúde Bucal, na prevenção de doenças e agravos 
na região bucal e no tratamento das patologias bucais. A cada mês, é feita 
uma média de 300 a 400 atendimentos.

“Nosso maior desafio de todo 
dia é o atendimento de crianças 
especiais, pois assim elas se torna-
rão adultos sem problemas e sem 
medo de tratamento odontológi-
co. Outros casos delicados são as 
cirurgias em pacientes com he-
mofilia e que estão tomando an-
ticoagulantes e os indivíduos sem 
mobilidade ou com dificuldades 
severas de deglutição”, explica 
Leda Maria Guerra, coordenado-
ra de Odontologia do Imrea.

“A parte boa é que na grande 
maioria dos casos esses pacientes 
sentem-se seguros com o aten-
dimento especializado e reagem 
muito bem”, complementa a ci-
rurgiã-dentista.

O fato é que as pessoas com 
necessidades especiais merecem 
um tratamento digno, que respeite 
as suas particularidades e faça com 
que essas deficiências não impeçam 
que o indivíduo tenha uma saúde 
bucal satisfatória, se não perfeita. 

Fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o Cirurgiã-dentista 

dedica sua atenção 
a uma criança no 
espectro do autismo  
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técnicas
Câmaras

Câmaras técnicas
Acupuntura • Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal 

• Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais • Dentística  
• Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial • Endodontia  

• Estomatologia • Fitoterapia/ Terapia Floral • Hipnose  
• Homeopatia • Implantodontia • Odontogeriatria • Odontologia Antroposófica 
• Odontologia do Esporte • Odontologia do Trabalho • Odontologia Hospitalar 
• Odontologia Legal • Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais 

• Odontopediatria • Ortodontia • Ortopedia Funcional dos Maxilares 
• Periodontia • Prótese Bucomaxilofacial • Prótese Dentária • Radiologia 

• Saúde Coletiva e da Família • Técnicos em Prótese Dentária

Comissões
Concurso Saúde Bucal • Convênios e Saúde Suplementar • Halitologia

• Infecções Relacionadas com a Assistência Odontológica e Biossegurança 
• Jovens Cirurgiões-Dentistas • Materiais e Novas Tecnologias na Odontologia 

• Mídias Sociais e Digitais na Odontologia • Mulheres 
• Odontologia Empresarial • Ozonioterapia • Políticas Públicas 

• Terceira Idade • Terceiro Setor

Para informações sobre as especialidades, habilitações e profissões auxiliares, acesse 
o Portal de Especialidades no site do CROSP (www.crosp.org.br). A composição das 
câmaras técnicas e comissões também pode ser consultada no Portal.

e comissões



REVISTA dO CROSP 65

ESTOMATOLOGIA
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contato: estomatologia@crosp.org.br

S egundo dados atualizados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), 
em 2016 deverão ocorrer 15.490 casos novos de câncer de boca no Bra-
sil, sendo 11.140 no sexo masculino e 4.350 no sexo feminino. Dentre 

eles, estima-se que 5.401 evoluirão para o óbito. Sendo o Estado com o maior 
número de incidências de câncer bucal no país, São Paulo deverá ter três mil 
novos casos em 2016. Infelizmente, 50% deles são diagnosticados tardiamente.

Trata-se, realmente, de um cenário sombrio, mas é importante saber que 
há grande chance de cura quando o diagnóstico é feito nos estágios iniciais 
da doença: de 80% a 90%. Mais de 90% dos cânceres de boca e garganta são 
carcinomas de células escamosas, também chamados de carcinomas espino-
celulares ou carcinomas epidermóides.

Nesse contexto, o cirurgião-dentista torna-se um profissional-chave, sendo 
mesmo fundamental, visto que é ele quem atua diretamente na boca dos pa-
cientes. Assim, ao fazer o exame bucal de rotina, o cirurgião-dentista consegue 
identificar e diagnosticar o câncer nos primeiros estágios da patologia, o que 
pode permitir o tratamento adequado e, consequentemente, a recuperação.

Além de conseguir detectar em exame clínico os primeiros sinais de cân-
cer bucal, o profissional de Odontologia pode conscientizar os pacientes dos 
riscos nocivos do consumo de cigarro e álcool.

Alterações nos tecidos bucais, como ulcerações, nódulos, manchas bran-
cas ou avermelhadas, sempre devem ser consideradas sinais de alerta. Os tipos 
de câncer de boca mais frequentes são os de lábio inferior, borda de língua e 
de assoalho da boca. Os cânceres de lábio apresentam bom prognóstico, visto 
que podem ser tratados e curados em 90% dos casos, se diagnosticados nas 
fases iniciais da doença. A principal causa desse tipo de câncer é a exposição 

A participação do profissional de Odontologia é fundamental 
na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer bucal, 
avaliando sinais e lesões suspeitos

prolongada ao sol, sem proteção. Já 
os tumores intrabucais, como os de 
língua e de assoalho, são mais fre-
quentemente relacionados ao con-
sumo de tabaco e álcool. O prog-
nóstico depende do estágio clínico.
Os tumores em gengiva e palato 
duro são mais raros e nem sempre 
estão associados ao fumo e ao uso 
de bebidas alcoólicas.

A prática de boa higiene bucal 
e a alimentação equilibrada são fa-
tores igualmente importantes para 
prevenir a doença. Recomenda-se o 
consumo diário de frutas e verduras 
e as visitas periódicas ao cirurgião-
-dentista, além da higienização oral 
adequada. Essas medidas, aliás, não 
são vitais apenas para prevenir o 
câncer de boca, mas uma série de 
outras doenças que iniciam seus 
problemas na cavidade bucal.

Depois que há o diagnóstico de 
câncer de boca feito pelo cirurgião-
-dentista, o paciente deve ser enca-
minhado ao médico específico para 
o tratamento oncológico, que pode-
rá envolver diversas modalidades 
terapêuticas, como cirurgia exclu-
siva ou associada à radioterapia ou 
à quimioterapia. A Estomatologia é 
uma especialidade da Odontologia 
relacionada à prevenção, ao diag-
nóstico e ao tratamento das doenças 
da cavidade bucal e anexos.

A chave é a
detecção precoce
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CâMARAS TéCNICAS

hOMEOpATIA

contato: homeopatia@crosp.org.br

S istema médico de caráter holístico, a Homeopatia foi desenvolvida 
por Samuel Hahnemann no século XVIII, e a partir daí se expandiu 
pelo mundo todo, inclusive no Brasil, onde foi introduzida por Be-

noit Mure, em 1840, tornando-se uma nova opção de tratamento. Em 1979, 
foi fundada a Associação Médica Homeopática Brasileira (AMHB); e em 
1980, a Homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pelo Con-
selho Federal de Medicina (Resolução nº 1000). Hoje a especialidade é nor-
malmente oferecida aos usuários dos serviços de saúde, inclusive no SUS. 

Sabendo-se que o corpo humano não é uma junção de órgãos, vísceras, 
fluidos e funções, mas uma estrutura complexa e interdependente, é fácil com-
preender a importância da Homeopatia na Odontologia. Afinal, a boca é de 
fundamental importância para o conjunto orgânico e psíquico do homem. 
Sim, porque essa parte do corpo humano é a linha de frente das manifestações 
de desequilíbrio inicial do organismo. 

A importânciA dA primeirA consultA
Partindo desse princípio, a Homeopatia respeita o indivíduo/paciente 

como um ser único. Dentro dos parâmetros dessa especialidade, a consulta 
deve sempre acontecer de forma minuciosa e ampla. Na Homeopatia, a in-
teração paciente-profissional é muito valorizada. Desde a primeira consulta, 
até o final do tratamento, o paciente detalhará sintomas, impressões e queixas. 

A ida a um consultório de um cirurgião-dentista homeopata não é dife-
rente de uma sessão num profissional “convencional”. A cadeira é a mesma, ele 
usa alta rotação, instrumentos especializados, aparelhos a laser, resinas, próte-
se, implantes etc. Mas a anamnese já tem a marca da terapia homeopática: essa 
primeira conversa costuma durar mais de uma hora e é bem detalhada. 

O diálogo inicial entre o paciente e o cirurgião-dentista explica um 
pouco do diferencial dessa especialidade na Odontologia. A abordagem 
ampla e humanizada trará ao cirurgião-dentista uma compreensão deta-
lhada de seu paciente, o que será positivo durante todo o tratamento. A 
Homeopatia valoriza a individualização. Para os homeopatas, cada um so-
fre de maneira particular e reage de modo próprio às diferentes doenças. O 

Os princípios da

Homeopatia
Com sua visão ampla e humanista, essa especialidade 
se insere cada vez mais na Odontologia e ajuda 
cirurgiões-dentistas a tratar desequilíbrios no ponto 
vital do organismo: a boca, onde tudo começa
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homeopata se orienta não apenas pelo histórico de informações fornecido 
pelo paciente, mas pelas impressões colhidas durante esse contato.

Porque grande parte das enfermidades manifesta-se primeiramente na boca 
– esta é a porta de entrada para tudo, tanto que o contato inicial de uma criança 
com o mundo se faz através da respiração e da amamentação –, torna-se mais 
fácil detectar, localizar e tratar desequilíbrios do organismo que se refletem pe-
los mais diferentes motivos: por meio da diminuição ou postura irregular das 
arcadas, pelo posicionamento dos dentes, ou por afecções como cárie, abcessos, 
gengivites, aftas etc. Especialmente se a anamnese foi completa e muito bem 
feita. Isso já garante um caminho mais curto para o sucesso do tratamento.

perfil emocionAl é AliAdo no trAtAmento
Na Homeopatia, além das perguntas tradicionais, que indagam sobre 

problemas de saúde em geral, doenças da infância, uso de medicamentos, 
moléstias infecciosas, entre outras questões, o cirurgião-dentista foca tam-
bém no perfil psicológico. Traçar esse quadro característico da personalida-
de do paciente ajuda o profissional a entendê-lo e curá-lo da melhor forma. 

Por isso, o repertório de perguntas é mais amplo do que o padrão. Além 
de investigar, por exemplo, sobre o início dos sintomas, a localização do pro-
blema, a sensibilidade em relação a mudanças de temperatura, as sensações de 
melhora ou agravamento, o homeopata se interessa também pelas impressões 
mais sutis do paciente. Esses comentários podem trazer informações impor-
tantes e que darão um norte para a escolha do melhor tratamento.

Em relação ao perfil emocional, costuma-se perguntar como o paciente 
se relaciona com as pessoas, se gosta de estar só ou em companhia, como 
está seu humor e se notou alguma diferença no seu estado afetivo desde 
o início do problema. Também é comum que o homeopata questione so-
bre reações diversas de emoções e sentimentos. Quanto mais entendimento 
da personalidade e da essência emocional do paciente o homeopata tiver, 
maior a chance de atender suas expectativas. 

Esse rico e detalhado perfil também ajuda a entender a ansiedade e o 
medo que alguns pacientes sentem, embora não relatem ou demonstrem. 
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ODONTOGERIATRIA E ODONTOLOGIA hOSpITALAR

contato:odontogeriatria@crosp.org.br e odontologiahospitalar@crosp.org.br

A Odontogeriatria é a especialidade que se concentra no estudo 
dos fenômenos decorrentes do envelhecimento, que também têm 
repercussão na boca e em suas estruturas associadas. Ela inclui a 

promoção da saúde, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de enfermi-
dades bucais e do sistema estomatognático. 

Essa especialidade também abrange, tanto de forma preventiva quanto 
curativa, as doenças advindas do processo do envelhecimento. 

O tratamento odontológico pode ser oferecido ao paciente clinica-
mente comprometido e internado em hospital ou ao paciente idoso que já 
apresenta problemas funcionais. Este paciente, que pode ter dificuldades 
cognitivas, poderá ser internado pelo odontogeriatra para procedimentos 
eletivos em centro cirúrgico hospitalar. 

Dessa forma, a Odontogeriatria atua de forma ampla no tratamento do 
paciente idoso, atendendo-o desde o diagnóstico e  o planejamento tera-
pêutico, até o tratamento para controle de infecção de origem estomatoló-
gica e nos cuidados paliativos.

Atualmente, a presença do cirurgião-dentista no hospital é cada vez 
maior. A importância da Odontologia no ambiente hospitalar vem se valo-
rizando e, inclusive, motivando reflexões sobre um fortalecimento maior 
dessa área de atuação.

A  Odontologia Hospitalar atua em pacientes que necessitam de aten-
dimento em ambiente hospitalar, internados ou não, incluindo a assistên-
cia domiciliar, independentemente da faixa etária do paciente. Tem como 
objetivos a promoção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de 
doenças orofaciais, diagnóstico e tratamento das manifestações bucais 
advindas da doença de base (sistêmica) ou da terapia utilizada no trata-
mento médico do paciente. No ambiente hospitalar, o cirurgião-dentista 
pode atuar em ambulatório, enfermarias, centros cirúrgicos, unidades de 
terapia intensiva, assim como em pronto atendimento.

trAtAmento individuAlizAdo
Importante salientar que o Código de Ética Odontológica prevê que 

todo cirurgião-dentista pode atuar em ambiente hospitalar. Recentemente, 
a Resolução CFO 162 de 03/11/2015 definiu as normas para a habilitação do 

Áreas que se concentram na atenção ao idoso e a pessoas
hospitalizadas, elas podem se unir em prol dos pacientes

Cuidados
específicos
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cirurgião-dentista na Odontologia Hospitalar.
Em determinadas situações, o atendimento ao paciente poderá ser rea-

lizado tanto pelo odontogeriatra como pelo cirurgião-dentista que atua na 
Odontologia Hospitalar, ou por ambos, desde que o profissional esteja ca-
pacitado para esse fim. Vale ressaltar que o cirurgião-dentista que interna o 
paciente é responsável por todo o processo decorrente desta internação até 
a alta hospitalar do mesmo.

O odontogeriatra está preparado para ter uma relação interdisciplinar com 
a equipe de tratamento do paciente, desde o início do atendimento. Orientado 
sobre os limites do paciente idoso – que pode inclusive deixar de ser atendido 
em domicílio e precisar do suporte hospitalar –, o profissional é formado de 
maneira a levar atendimento odontológico de qualidade, com ética e profissio-
nalismo, para os impossibilitados de ir ao ambiente tradicional do cirurgião-
-dentista, promovendo a saúde bucal mesmo no próprio leito. 

Portanto, a Odontogeriatria e a Odontologia Hospitalar atuam de for-
ma a proporcionar saúde, bem-estar e qualidade de vida de forma integra-
da para seu paciente. 
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ODONTOpEDIATRIA E ORTOpEDIA FuNCIONAL DOS MAxILARES

contato: odontopediatria@crosp.org.br e ortopedia@crosp.org.br

A Odontopediatria e a Ortopedia Funcional dos Maxilares, junto a 
outras especialidades da Odontologia, buscam apoiar e incentivar 
o aleitamento materno, que é de fundamental importância para 

a saúde bucal e geral dos bebês. Diversos estudos científicos, no Brasil e no 
mundo, já provaram as inúmeras vantagens da amamentação para o bem-
-estar integral do recém-nascido. São benefícios que envolvem fatores de 
ordem física, psíquica e emocional.

O aleitamento materno promove estímulos fisiológicos, os quais contri-
buem para o desenvolvimento e crescimento do sistema estomatognático. 
Para sugar o leite, o bebê apreende o mamilo da mãe de tal forma que este fi-
que entre o dorso da língua e o maxilar superior, realizando movimentos com 
a mandíbula. Ele obtém o conteúdo lácteo, deglutindo-o em seguida. Neste 
ato, o bebê não solta o mamilo da mãe e, com o dorso da língua, pressiona-
-o contra a papila incisiva, permitindo que o leite caminhe sobre o dorso da 
língua em direção à região da orofaringe para a deglutição. O bebê repete esta 
ação algumas vezes e para, sem soltar o mamilo, para então poder respirar. 
Estes estímulos fisiológicos são muito importantes para a boa sincronização 
da respiração nasal e da deglutição fisiológica, assim como para redução da 
distoclusão fisiológica da mandíbula.

Nessa prática, adquirida pela repetição frequente de um mesmo ato, o 
bebê realiza movimentos de avançar e retrair a mandíbula, que propiciam o 
desenvolvimento muscular e esquelético facial. Esse exercício constante, com 
o tempo, se traduz na obtenção de uma boa oclusão. Ao mesmo tempo, o es-
tímulo de crescimento da mandíbula proporcionará uma harmonia facial e o 
bom desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios.

 
substânciAs protetorAs

No campo da Odontopediatria, os benefícios são também infindáveis. Nos 
primeiros meses de vida, o aleitamento materno é a maior fonte de proteção 

vida
Além de influenciar o bom desenvolvimento ósseo e a correta 
dentição, o aleitamento materno oferece inúmeros benefícios 
para o crescimento e a saúde geral do bebê 

para o bebê. Nas semanas seguin-
tes ao nascimento, o leite da mãe 
confere ao intestino infantil um 
ambiente propício para protegê-lo 
de bactérias patogênicas. A com-
posição rica e equilibrada do leite 
atende perfeitamente às necessi-
dades dos lactentes, sendo muito 
mais do que um conjunto de nu-
trientes: trata-se de um alimento 
vivo e dinâmico que contém subs-
tâncias com atividades protetoras.

O leite materno não apenas pro-
porciona proteção contra infecções 
e alergias como também estimula o 
desenvolvimento do sistema imu-
nológico e a maturação do sistema 
digestório e neurológico, favorecen-
do o ganho de peso. Diversas pes-
quisas nesta área demonstram que 
bebês amamentados têm menores 
taxas de doenças como diarreias, 
otites e pneumonias, dentre outros 
problemas de saúde.

Os minerais presentes no leite 
materno também contribuem para 
a composição do esmalte dentário, 
que tem seu início de formação 
durante a vida intrauterina. A pro-

Essência da
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babilidade do desenvolvimento de lesões de cárie nas crianças amamentadas é 
menor do que naquelas que tomam mamadeira. Quando bem orientado, o alei-
tamento materno retarda a introdução de sacarose na dieta da criança, evitando 
também o uso da mamadeira, e reduzindo as chances de cárie.

 Outro benefício da amamentação é a proteção contra doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), como a obesidade, a dislipidemia e a hipertensão 
arterial.  Quanto mais a mãe amamenta, menores são os riscos de a criança 
desenvolvê-las no futuro.

 
lAços Afetivos reforçAdos

Quanto ao desenvolvimento psicológico e emocional do bebê, o aleita-
mento materno fortalece o vínculo de interação profunda na relação entre 
mãe e filho, intensifica o contato físico e emotivo, e traz maior sensação de 
segurança ao bebê. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fun-
do das Nações Unidas para a Infância e Adolescência (UNICEF), “todos os 
bebês devem ser amamentados exclusivamente com leite materno, desde o 
nascimento até os quatro a seis meses de idade; após esse período, os bebês 
devem continuar sendo amamentados ao peito, juntamente com alimentos 
complementares, até os dois anos de idade ou mais”.

Os Departamentos Científicos de Nutrologia e de Aleitamento Materno 
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) adotam a recomendação da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS).

Já a Academia Americana de Pediatria salienta que a amamentação é o 
principal meio para prevenir doenças prematuras nos recém-nascidos, e que 
ela deve ser iniciada logo após o nascimento. Nos bebês que nascem com bai-
xo peso essa prática deve ser encorajada e fortemente orientada. Segundo a 
Academia, os bebês amamentados de forma exclusiva (até os seis meses de 
idade) não necessitam da introdução simultânea de outros alimentos como 
chás, sucos, água ou outros líquidos.

 
Higiene orAl

Importante ressaltar que após a 
erupção do primeiro dente (entre 
seis e doze meses), época em que 
ocorre a introdução de outros ali-
mentos, a mãe deve ser orientada 
para o início da higiene oral. A As-
sociação Brasileira de Odontope-
diatria e a “American Academy of 
Pediatric Dentistry” recomendam 
que a primeira visita ao odontope-
diatra ocorra na época da erupção 
do primeiro dente para avaliação 
do risco de lesões de cárie e orien-
tações preventivas. A Associação 
Brasileira de Odontopediatria re-
comenda o uso de dentifrício fluo-
retado, com no mínimo 1.000 ppm 
de flúor, após a erupção do primei-
ro dente decíduo.

Tão importante quanto a prá-
tica da amamentação do recém-
-nascido, a limpeza da gengiva 
com uma gaze enrolada no dedo 
ou fralda umedecida em água fil-
trada deve ser considerada. Quan-
do a mãe faz o aleitamento exclu-
sivo, essa higienização pode e deve 
ser realizada, mas apenas quando 
o bebê regurgita ou vomita. Não 
deve ser realizada a cada mama-
da, pois desta forma são removi-
dos todos os fatores imunológicos 
protetores que o leite deixou sobre 
a mucosa bucal.

A prática do aleitamento ma-
terno é de vital importância e deve 
ser estimulada sempre que pos-
sível. No atendimento clínico in-
fantil, pediatras e odontopediatras, 
junto a profissionais de outras es-
pecialidades da odontologia, pre-
cisam atuar de maneira multidis-
ciplinar, com uma visão holística 
da saúde. É isso que vai fazer com 
que as novas gerações sejam mais 
saudáveis, não só do ponto de vista 
bucal mas no âmbito geral.
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CâMARAS TéCNICAS

TÉCNICOS EM pRÓTESE DENTÁRIA

contato: tecnicosprotese@crosp.org.br

A Câmara Técnica dos Técnicos em Prótese Dentária, em razão da 
necessidade de formalizar a relação entre cirurgiões-dentistas e 
técnicos em prótese dentária, elaborou uma minuta de Contrato de 

Prestação de Serviço que apresenta direitos e deveres, proporcionando mais 
segurança para as partes envolvidas, tratando das responsabilidades dos ser-
viços de acordo com a lei.

A minuta desse modelo de contrato foi validada pela Comissão de Éti-
ca do CROSP e servirá de parâmetro aos TPDs e CDs para incrementarem 
tal formalização nesta relação tão importante dentro da Odontologia. Hoje, 
o relacionamento profissional é informal, sem obrigações de responsabilida-
des por escrito, eventualmente proporcionando atritos entre as partes em re-
lação à forma de pagamento, pendências de débitos, trabalhos não realizados 
de acordo com o solicitado, uso de materiais não certificados pelos órgãos 
competentes, falta de observância do Código de Ética, atrasos injustificados 
na entrega de serviços contratados e solicitação de serviços incompletos ou 
inexistentes, entre outras questões.

Esse contrato é um instrumento importante na valorização da Odontologia 
como um todo: no detalhamento da execução dos serviços, na definição das obri-
gações e deveres das partes, evitando relacionamento irregular e a prática ilegal da 

Documento visa formalizar essa relação de trabalho,
definindo as obrigações e as responsabilidades de
cada um dos envolvidos na prestação dos serviços

para ambas as partes
segurança
Contrato entre TPDs e CDs gera

profissão de TPD ou de laboratórios 
não regularizados junto ao CROSP, 
Vigilância Sanitária e Prefeituras. É 
difícil calcular quantos estão nessa 
situação, mas não são poucos e, se 
estão exercendo tal função, é por-
que alguém os contrata, levando 
vantagem espúria e colocando em 
risco a saúde da população. Muitas 
vezes o profissional é inscrito no 
Conselho, porém faz uso de ma-
teriais profissionais de uso odon-
tológico não regulamentados pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), por exemplo, 
prejudicando o processo de regula-
ridade sanitária e rastreabilidade.  

O objetivo da minuta de contra-
to ora apresentada não é penalizar, 
mas incentivar o bom relaciona-
mento entre TPDs e CDs, e melho-
rá-lo ainda mais. Temos obrigações 
morais e éticas com a população no 
sentido de oferecer serviços efetu-
ados por profissionais legalizados 
para o bom nome da Odontologia, 
sempre lembrando o juramento 
que cada um fez em sua respectiva 
graduação. Acesse o site do Conse-
lho Regional de Odontologia de São 
Paulo (www.crosp.org.br) e veja, no 
Portal de Especialidades em Técni-
cos de Prótese Dentária, pasta Do-
cumentos, o modelo de contrato, 
que está disponível para download.Fo

to
: D

ol
lar

 P
ho

to
 C

lu
b



REVISTA dO CROSP 73

TERApIA FLORAL

contato: terapiafloral@crosp.org.br

A arte de cuidar

C uidar e cuidar-se. Duas palavras que deveriam ser indissociáveis, pela 
interdependência entre elas. Para cuidar é preciso, antes de tudo, se 
cuidar. Mas quem, em geral, cuida do cuidador? Os profissionais de 

saúde e as pessoas que se dedicam a amparar e a zelar pelos outros acabam, 
muitas vezes, se esquecendo de si próprios. 

Este é o caso de quem trabalha com a Odontologia, área da saúde que tem 
como base a dedicação integral ao outro. Por várias razões, inclusive o desgaste 
emocional, a Odontologia caracteriza-se como área insalubre, em que o pro-
fissional geralmente se encontra confinado em ambiente fechado, com pouca 
ou nenhuma comunicação durante as sessões de atendimento, voltado para 
detalhes de tamanho muito reduzido e com alta exigência de desempenho. 

Além disso, o cirurgião-dentista costuma estabelecer com os seus pa-
cientes uma relação de muita confiança e, por essa razão, acaba exercendo 
um papel de ouvinte e “conselheiro” no desempenhar de sua atividade téc-
nica. Se não estiver emocionalmente equilibrado, pode desenvolver doenças 
psicossomáticas, que surgem em decorrência do estresse ou de suas próprias 
emoções mal resolvidas ou não trabalhadas. Alergias ou irritações na pele, 
má digestão, diarreia, dificuldades para respirar, enxaqueca, dores no corpo 
sem causa aparente, entre outros problemas, afloram quando o estresse e o 
desgaste emocional são altos.  

Então, é importante que o cuidador seja revitalizado para exercer seu tra-
balho de forma plena: ele necessita, na verdade, de amparo e cuidados para se 
manter bem, física e emocionalmente. 

É aqui que a Terapia Floral pode realmente fazer a diferença, tanto para 
o profissional de Odontologia, como também para o paciente. Sistema cria-
do pelo médico britânico Edward Bach (1886-1936), que desenvolveu uma 
forma de medicina complementar envolvendo essências de 38 tipos de flores, 
esse recurso é reconhecido e utilizado em todos os continentes. O dr. Bach 
inspirou terapeutas florais em todo mundo e inúmeros sistemas foram criados 
de acordo com o estudo feito por ele.

Com base em extratos líquidos naturais de flores ou plantas, altamente 
diluídos, a terapia floral age especialmente na cura de problemas emocionais. 
Na Odontologia, ela é importante ferramenta de trabalho para ajudar no aco-
lhimento do paciente, mas também é necessária no resgate emocional daquele 
que acolhe. Portanto, é útil para o cuidador e para o paciente.  

Geralmente, as essências florais 
podem ser usadas de duas formas. 
Manipuladas e borrifadas no am-
biente, elas permitem um contato su-
til, trazendo harmonia e ajudando o 
profissional e o paciente a lidar com 
situações difíceis. Há um ganho de 
bem-estar e equilíbrio para as duas 
partes. Já a segunda forma envolve 
a ingestão das essências, manipula-
das em fórmulas especialmente fei-
tas para esse fim. De forma simples 
e natural, a Terapia Floral equilibra, 
ajusta e mantém a integridade emo-
cional de ambos, cirurgião-dentista e 
paciente, facilitando o atendimento e 
fortalecendo o ato de curar.

A Terapia Floral pode ser usada nos pacientes 
e também nos cirurgiões-dentistas, trazendo bem-estar 
e equilíbrio das emoções

– e de se cuidar

Dr. Edward Bach
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COMISSõES

MíDIAS SOCIAIS E DIGITAIS NA ODONTOLOGIA

contato: midias.sociais@crosp.org.br

Q uando decidimos nos tornar profissionais da saúde, a sociedade es-
pera de nós uma postura condizente com a nossa carreira, com a 
nossa missão. Isso se estende ao mundo das redes sociais. É de suma 

importância prestarmos atenção em alguns pequenos detalhes antes de reali-
zar uma postagem. Vivemos em uma era de muita complexidade e rapidez, 
quando tudo o que escrevemos pode vir a ter desdobramentos que, posterior-
mente, não conseguimos controlar. Veja alguns conselhos básicos para usar 
com ética e bom senso as mídias digitais e sociais:
•	 Devemos respeitar a língua portuguesa e as regras gramaticais. Que impres-

são você acha que passa um cirurgião-dentista que mal sabe escrever?
•	 Antes de dar o “enter”, pense: “Daqui a alguns meses eu posso me arrepen-

der desta postagem?”
•	 Reflita. Pense duas vezes antes de postar. Seja na sua timeline ou na hora 

de fazer um comentário. Cuidado com o “calor do momento” e com pos-
tagens por impulso.

•	 Respeite e seja respeitado. Rede social é uma comunidade.

•	 Tudo o que a gente escreve fica gra-
vado para sempre. Mesmo se você 
resolver apagar, alguém sempre 
pode ter um “print” da sua posta-
gem.

•	 Cheque informações antes de 
compartilhar um assunto. Existe 
muita informação equivocada na 
internet. Procure sempre por fon-
tes confiáveis e idôneas.

•	 Tudo o que for relativo aos seus 
pacientes deve ser resguardado. 
Lembre-se do sigilo profissional.

•	 Ao repostar mencione o autor ou 
fonte.  Não se aproprie de imagens 
que não são suas. A Internet é um 
meio em que há bastante liber-
dade. Isso não significa que você 
pode pegar imagens de colegas e 
colar sua marca d´água sobre elas. 
Imagens têm autores e são proprie-
dades intelectuais. 

•	 Quem está lendo? Mesmo se você 
postar em um grupo fechado de 
Facebook, por exemplo, muitas 
pessoas vão ter acesso às suas pa-
lavras. Se tiver dúvidas, use men-
sagens privadas para trocar infor-
mações com pessoas de confiança.

Hoje, com o advento dos smartpho-
nes e da Internet ao alcance dos de-
dos 24 horas por dia, fica cada vez 
mais difícil desligar do mundo vir-
tual – que, por mais virtual que seja, 
não deixa de ser real.

Como se comunicar de forma adequada e ética nas mídias 
sociais na fase em que a internet está ao alcance dos dedos 
24 horas por dia

com as postagens
O cuidado
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