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25

de outubro
No mês de comemoração ao dia
do cirurgião-dentista reunimos
depoimentos de profissionais que
revelam seu amor pela profissão
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O futuro

da Odontologia hoje
N

este 25 de outubro, comemora-se o
Dia do Cirurgião-Dentista. A data representa também os 133 anos da fundação da primeira instituição voltada ao ensino
dessa ciência. Em mais de um século, é nítido
o avanço da profissão, bem como os novos desafios que o CROSP, atento às mudanças, segue
enfrentando de mãos dadas com a classe.
Para que a nossa atividade seja cada vez mais
valorizada – econômica e eticamente – é preciso colocar no centro das prioridades a saúde da
população. Nas próximas páginas, damos uma
pequena contribuição para isso, atualizando os
inscritos sobre temas que são determinantes
para o futuro da Odontologia.
Exemplos são as propostas de alteração do
Código de Ética Odontológica, o registro de
pessoa jurídica no Conselho e o relacionamento entre colegas de profissão. Esses são temas
que constituem discussões ricas e que não podem ser ignoradas.

Para que a nossa atividade
seja cada vez mais
valorizada, econômica
e eticamente, é preciso
colocar no centro das
prioridades a saúde da
população. Nas próximas
páginas, damos uma
pequena contribuição
para isso, atualizando os
inscritos sobre temas que
são determinantes para
o futuro da Odontologia

ano que vem, a mudança concederá mais autonomia para a distribuição dos recursos pelas
secretarias municipais. Dessa forma, torna-se
ainda mais importante o engajamento dos profissionais de Odontologia nos Conselhos de seu
município, para que seja defendido o custeio de
programas ligados à saúde bucal.
Ao mesmo tempo, um novo Projeto de Lei (PL
8/2017), em tramitação na Câmara dos Deputados, propõe a inclusão definitiva da saúde bucal
em todos os níveis de atenção no âmbito do SUS.
Por fim, para homenagear a nossa data, reunimos trajetórias de profissionais que tiveram de
vencer vários obstáculos para realizar o sonho
de ser cirurgião-dentista.
Boa leitura!

Claudio Miyake

Presidente do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo

Foto: José Henrique Vieira

Outro destaque dessa edição é o aumento dos custos na saúde, questão cada vez mais
presente nos debates, bem como suas possíveis
consequências para prestadores de serviços e
usuários, tanto no que se refere à saúde pública
quanto à suplementar.
Neste sentido, o novo critério para o rateio
das verbas repassadas pelo Ministério da Saúde
aos estados e municípios também merece nossa
atenção. Com previsão para vigorar a partir do
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Concorrência

leal

Não raro, ocorrem casos de pacientes que abordam o cirurgião-dentista solicitando um
laudo ou parecer sobre o tratamento realizado por outro cirurgião-dentista. O que fazer?

A

atitude de alguns pacientes de solicitar um parecer sobre o tratamento
realizado por um terceiro, definitivamente, não deveria ser encarada pelo cirurgião-dentista como “saia justa”.
O Código de Ética Odontológica é claro: o
profissional deve se restringir a emitir o seu
diagnóstico, ou seja, a avaliação clínica do paciente, e sua proposta de tratamento sem atribuir – claramente ou por meio de insinuações –
considerações negativas ou positivas a respeito
da atuação do outro profissional.
Nesse viés ético, o colega é um “irmão de profissão”, não um mero concorrente, e essa concepção fundamenta a conduta esperada no caso
descrito. Além disso, a própria imagem da profissão encontra-se frequentemente em jogo, e os
profissionais devem estar atentos a isso.
Ao cirurgião-dentista compete ser o guardião

O Código de Ética
Odontológica é claro: o
profissional deve se restringir
a emitir o seu diagnóstico,
ou seja, a avaliação clínica
do paciente, e sua proposta
de tratamento sem atribuir
– claramente ou por meio de
insinuações – considerações
negativas ou positivas
a respeito da atuação
do outro profissional

de sua profissão, que não pertence apenas a ele,
mas a quase 290 mil outros colegas em todo o
Brasil – sendo mais de 85 mil somente em São
Paulo. Minimizar a importância da profissão ou
de quem a exerce é o caminho mais curto para
cometer uma infração ética e colaborar para a
desvalorização da própria atividade.
Ser cauteloso em relação ao trabalho dos colegas, evitando críticas às suas atitudes e atuação,
não é um índice de corporativismo, mas de lealdade. Ainda que a transgressão da ética surja,
algumas vezes, como solução fácil e tentadora
para questões complexas, seus efeitos são devastadores em médio e longo prazo e acabam
envolvendo toda a categoria.
É impossível indicar um número, mas pense
alto quando supuser o contingente de pacientes
que solicita ao cirurgião-dentista a emissão de
laudo ou parecer quanto a tratamento odonto-
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lógico realizado por outro profissional.
Em seu art. 5º, inciso I, o Código prevê como
direito fundamental do cirurgião-dentista diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com
liberdade de convicção, respeitando o estado
atual da ciência e sua dignidade profissional.
Nessa disposição, fundamenta-se a necessidade
de, no exame do paciente que solicita um parecer, considerar não apenas sua situação atual, mas
também analisar o contexto em que foi realizado o
tratamento alvo do parecer demandado.
Será antiético e arriscado tecer críticas ao
trabalho de um colega, já que não se conhece o
caso em sua totalidade, condição que favorece a
emissão de juízos de valor que podem não refletir a verdade. Nesse processo, deve o cirurgião-dentista considerar também que a narrativa do
paciente pode omitir, exagerar, suavizar, matizar fatos e situações, visando a atingir determinados objetivos – muitas vezes, induzidos até
pela certeza de que têm razão.
Mesmo em situações que permitem constatar
indícios de que a conduta do colega não foi a
mais indicada, não caberá ao cirurgião-dentista
julgar o caso, a menos que esteja no exercício
do papel de perito judicial ou auditor administrativo. Estes, por sua vez, devem respeitar as
normas éticas, atuando com absoluta isenção,
sem ultrapassar os limites de suas atribuições e
competências, emitindo laudo ou relatório sigiloso e lacrado, que será encaminhado a quem
de direito, contudo, sem fazer qualquer apreciação ou observação na presença do paciente.

Mesmo em situações que permitem constatar indícios
de que a conduta do colega não foi a mais indicada,
não caberá ao cirurgião-dentista julgar o caso,
a menos que esteja no exercício do papel de perito
judicial ou auditor administrativo

As consequências

Emitir opinião negativa na presença do paciente gera insegurança e aumenta a possibilidade de
o paciente acionar o outro profissional na justiça
ou no Conselho Regional, sustentado pela opinião
crítica do cirurgião-dentista consultado.
Não é demais lembrar que o cirurgião-dentista que emite opinião, crítica ou laudo a respeito
do trabalho de colegas – exceto nos casos previstos pelo Código – corre o risco de responder
a processo ético e processo judicial – este para
reparar danos causados ao colega.

As recomendações

Recomenda-se que o profissional consultado
entre em contato com o responsável pelo tratamento, a fim de informá-lo da situação, orientando o paciente a retornar ao colega.
Caso o paciente não aceite retomar o tratamento com o mesmo profissional, o cirurgião-dentista consultado deverá documentar
detalhadamente o caso, além de continuar mantendo contato com o outro profissional.
Constatada infração ética na conduta do colega que executou o tratamento, deve o cirurgião-dentista comunicar o fato ao CROSP, com
discrição e sólida fundamentação, facilitando
assim a competente apuração dos fatos.

Obrigações e desafio
O acesso indiscriminado à informação, o
apelo social à estética e muitos outros valores
de nossa sociedade imprimem certo desafio
aos profissionais da Odontologia. Em suma,
não caberá somente analisar o caso clínico,
propor o tratamento mais adequado e
executá-lo com primazia, mas, muitas vezes,
desconstruir expectativas que o paciente
pode vir a alimentar sobre o seu tratamento,
em especial quando essas estiverem além
do que pode ser efetivamente alcançado.
Vale lembrar que Código de Defesa do

Consumidor resguarda o paciente de seus
direitos, cabendo ao cirurgião-dentista
o dever de provar e comprovar a
licitude e regularidade de seus atos,
seja no que diz respeito à técnica e aos
conhecimentos científicos aplicados
no tratamento odontológico, seja na
garantia e manutenção do estabelecimento
de uma relação na qual o respeito,
a proteção da autonomia do paciente,
a transparência e o acolhimento devem
ser ofertados em sua plenitude.
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Pessoa jurídica
na Odontologia
Assim como os profissionais de Odontologia, as empresas
do setor também devem ser regularizadas no CROSP

dade econômica, pelo período de 10 anos, a partir
da data da concessão. O registro ainda pode ser
prorrogado por sucessivos períodos de dez anos.
Marca é um sinal distintivo, cujas funções
principais são identificar a origem e distinguir
produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.
Sabe-se que logomarca é o conjunto formado
pela representação gráfica do nome de determinada marca, em letras de traçado específico,
fixo e característico (logotipo) e seu símbolo visual (figurativo ou emblemático).
De acordo com a legislação brasileira, são
passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais, conforme
disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96 (Lei da
Propriedade Industrial).
Uma empresa (pessoa jurídica), além de possuir o nome oficial, ao qual chamamos de “razão social”, poderá adotar um nome que tornará
seu estabelecimento conhecido, o que chamamos de “nome fantasia”.
O nome fantasia é como se fosse o apelido de
seu estabelecimento, ou seja, aquele nome pelo
qual será publicamente reconhecido, por meio
de uma identificação fácil de ser lembrada e reconhecida entre os consumidores.
Nesse processo, a marca é um tipo de sinal utilizado para diferenciar serviços confundindo-se,
muitas vezes, com o nome fantasia, já que é um
instrumento pelo qual o estabelecimento odontológico vai se comunicar com seus pacientes. Inclusive, é por meio dela que eles serão capazes de
distinguir seus serviços daqueles oferecidos pelos
demais do ramo.

procedimentos para regularização perante órgãos, como: Receita Federal, Junta Comercial
do Estado de São Paulo (JUCESP) ou Cartório
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas do estado
de São Paulo, assim como Prefeitura Municipal,
Vigilância Sanitária local e Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI), caso desejar
possuir e registrar a exclusividade sobre o nome
e logomarca gerados.

O uso de marca

Conforme consta do site do INPI, a marca registrada garante ao seu titular o direito de uso exclusivo no território nacional, em seu ramo de ativi-

Inscrição e registro

Foto: Shutterstock

O

crescimento do setor odontológico
trouxe algumas inovações ao mercado.
Uma das novas tendências é a adesão dos cirurgiões-dentistas à utilização de um
nome fantasia e de uma logomarca para o seu estabelecimento odontológico, buscando, entre outros motivos, mais visibilidade junto ao público.
A Resolução do Conselho Federal de Odontologia 118/2012 (Código de Ética Odontológica) concede ao cirurgião-dentista o direito de
fazer uso de logomarca. Todavia, é importante
considerar que a adoção dessa prática pode caracterizar a constituição de uma empresa (pessoa jurídica) e, como tal, está obrigada a seguir

Assim como a pessoa física dos profissionais
da Odontologia, a pessoa jurídica também possui o dever de inscrição e registro perante os
Conselhos Regionais e Federal de Odontologia.
A exigência está fundamentada na Lei Federal
4.324/64 (que institui o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Odontologia), nas Resoluções do Conselho Federal de Odontologia
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Para se habilitarem
ao registro e à inscrição,
estas empresas devem,
obrigatoriamente,
ter a sua parte técnica
odontológica sob
a responsabilidade de
um cirurgião-dentista

sua parte técnica odontológica sob a responsabilidade de um cirurgião-dentista devidamente legalizado e com inscrição no Conselho
Regional da jurisdição onde se encontrar instalada a clínica.

Cartilha CROSP e Sebrae

Com o objetivo de orientar profissionais da
área sobre gestão empresarial, o CROSP e o
SEBRAE criaram o programa “Cirurgião-Dentista Empreendedor”. O projeto traz a cartilha
“Como abrir e fazer a gestão de uma clínica
odontológica”, com informações sobre a legisla-

ção vigente e dicas sobre gestão. As orientações
se aplicam também aos laboratórios de prótese,
clínicas de radiologia e comercializadoras de
produtos odontológicos. O material apresenta
estratégias de administração pensadas especificamente para a rotina dos profissionais da
Odontologia, por meio de processos e conceitos
de empreendedorismo.
Além da cartilha, a parceria também disponibiliza cursos de educação a distância nas áreas
de finanças, marketing e planejamento. Mais informações, no site do CROSP: www.crosp.org.
br/intranet/sebraesp.

63/2005 e 118/2012 (Consolidação das Normas
para Procedimentos dos Conselhos de Odontologia e Código de Ética Odontológica, respectivamente), e ainda encontra subsídio na Portaria
do CROSP nº 15/2016, e nas normas empresariais do Código Civil.
De acordo com a Resolução do CFO 63/2005,
são consideradas empresas odontológicas sujeitas à inscrição no CROSP: entidades prestadoras de assistência odontológica (matriz e filiais)
sejam elas clínicas, policlínicas, cooperativas,
planos de assistência à saúde, convênios de
qualquer forma, credenciamentos, administradoras, intermediadoras, seguradoras de saúde,
ou quaisquer outras entidades.
Além dessa exigência legal, a regularização
é uma forma de assegurar aos pacientes – ou
consumidores – o direito de informação sobre
quem é e onde está registrada a pessoa física ou
jurídica prestadora do serviço.
Para se habilitarem ao registro e à inscrição,
essas empresas devem, obrigatoriamente, ter a

Saiba mais
§ A inscrição no CROSP e o registro
no CFO são obrigatórios e deferidos
às pessoas jurídicas (LF 4.324/64, Res.
CFO – 63/2005 e Res. CFO – 118/2012).

o seu prenome ou sobrenome vinculados
à palavra “Odontologia” (art. 6º,
da Portaria CROSP nº 015/2016
e Res. CFO – 118/2012).

§ Os procedimentos necessários para
o registro estão presentes no “Manual
de Orientações para Pessoas Jurídicas
e Empresários”, disponível no site
do CROSP, na aba “Inscrições”.

O que precisa para
regularizar?

§ Aos profissionais que atuam
exclusivamente como pessoa física no
exercício da Odontologia e não fazem
uso de denominações que induzam
à existência de uma pessoa jurídica,
é possível utilizar, na divulgação
de seu consultório odontológico,

§ 1 via de requerimento de inscrição,
totalmente preenchido e assinado;
§ Cópia simples do Requerimento de
Empresário / Firma Individual protocolado
pela JUCESP (Firma Individual).
§ Cópia simples do contrato constitutivo
e/ou estatuto, alterações e/ou atas
(registrados) - obrigatório somente
para EIRELI.

§ Cópia simples da Licença ou do protocolo de
Funcionamento da Prefeitura (CCM); na falta deste,
deve ser feita declaração de não início de atividades.
§ Cópia simples do Cartão de CNPJ Receita Federal.
§ Declaração de Responsabilidade Técnica,
com reconhecimento de firma.
§ Declaração do Proprietário.
§ Cópia simples da cédula CROSP ou RG
e CPF dos sócios (diretores), responsável técnico
e administrativo.
§ Taxas: inscrição, anuidade e certificado.
*A depender do caso, outros documentos específicos podem ser solicitados.

HOMENAGEM
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Uma profissão que faz a

história

Exercida desde a pré-história, ainda que de forma rudimentar, a Odontologia
evoluiu sem parar. No Brasil, ganhou status de ciência há pouco mais de um século.
Desde então, promoveu uma revolução na saúde e no bem-estar das pessoas

O

dia 25 de outubro de 1884 é referência histórica para a saúde brasileira. A
data em que hoje é celebrado o “Dia
do Cirurgião-Dentista” marcou o lançamento
dos primeiros cursos superiores voltados para o
estudo da saúde bucal no Brasil, então ministrados nas Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e de Salvador. Pela primeira vez, os cuidados dentários receberiam o status de ciência por
aqui, contrastando com a maneira amadora em
que a atividade vinha sendo exercida até então.
Era um período de enorme valorização da
Odontologia pelo mundo, resultando em descobertas que trariam benefícios incomensuráveis
à qualidade de vida da população, incluindo o
prolongamento da perspectiva de vida. Desde o

século XVIII, a América e a Europa viviam uma
pandemia de cárie, consequência da mudança
dos hábitos alimentares causada pela expansão
da indústria de açúcar refinado. Com isso, a ciência voltou as atenções para a busca de soluções
contra as doenças dentárias. Até então, o único
remédio para os dentes infectados era a sua remoção. Caso isso não fosse feito, o agravamento
dessas infecções poderia resultar em sérios problemas à saúde – levando até a morte.
Entre as invenções que remontam ao período
e revolucionaram a Odontologia, estão a escova
e a pasta de dente, que passaram a ser incorporadas aos hábitos de higiene bucal. O creme
dental foi inventado por um cirurgião-dentista:
o americano Washington Sheffield, que criou

um composto de giz e sal, para ajudar na limpeza dos dentes e da gengiva.

Profissão enobrecida

A importância da Odontologia na história é
um dos fatores que faz com que esta profissão
desperte tantas paixões. Há milhares de histórias de dedicação, superação e amor à saúde bucal. Afinal, a formação odontológica exige muitas horas de estudo, especialização e trabalho.
Para celebrar o Dia do Cirurgião-Dentista, o
CROSP compartilha, nesta edição depoimentos
que revelam o amor pela profissão. Essas histórias mostram como dentro de cada consultório,
há um profissional que se dedicou muito para
realizar um sonho: espalhar sorrisos nas pessoas.
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Estudo durante o dia e trabalho na madrugada

Fotos: arquivo pessoal

Comecei a admirar o trabalho do cirurgião-dentista quando era agente de saúde. Porém, nessa época,
cursava Técnico em Radiologia, e as possibilidades financeiras me levaram a outros caminhos.
Era funcionário público quando tentei uma bolsa de estudos na área. Foram três anos de estudos para
que, enfim, conquistasse a tão sonhada vaga na faculdade.
Nessa época, cursava Fisioterapia e tive duas decisões muito difíceis. A primeira foi abrir mão desse curso para começar um novo estudo. A outra foi ter que reduzir a carga horária do meu trabalho – diminuindo também o meu salário –, já que o curso era em período integral. Fui criticado e desencorajado por isso:
pela redução do salário, por largar um curso na metade, por querer um curso saturado de profissionais e
pela correria que seria conciliar emprego, faculdade, esposa e filho pequeno. Mas não desisti.
No segundo ano da faculdade, assumi um cargo de Técnico em Radiologia, e, por trabalhar em plantões noturnos, as coisas facilitaram um pouco. Nasceu minha filha, e foi necessário ainda mais esforço
para concluir os estudos. Cheguei à exaustão. Mas, enfim, consegui concluir a graduação e logo comecei a atuar. Hoje trabalho na prefeitura de Mongaguá como cirurgião-dentista concursado.
Genivaldo de Barros – Mongaguá – SP

De administrador
a cirurgião-dentista

Atendimento a pacientes
neurológicos

Minha primeira formação foi em Fisioterapia. No entanto, decidi mudar de área quando
trabalhava em uma associação de paraplégicos,
onde me deparei com a dificuldade do atendimento odontológico aos pacientes neurológicos. Meu marido também é dentista, o que me
ajudou muito.
Os cinco anos da primeira faculdade, a experiência no atendimento às pessoas e alguns anos de
vida a mais foram determinantes para a minha
graduação em Odontologia. Minha mãe, outro
dia, encontrou uma redação que escrevi durante
o primário em que dizia que seria cirurgiã-dentista. Me formei no ano passado e hoje estou iniciando a carreira odontológica, que adoro. Também sinto orgulho tremendo da minha primeira
profissão! Tudo na vida é aprendizado, todo conhecimento é enriquecedor.
Camila Gouvêa – Taubaté – SP

Há pouco tempo me formei em Odontologia. Antes, porém, graduei-me em
Administração. Fui criado em Areado MG, trabalhei em sítio, foram tempos difíceis. Até que consegui trabalho em uma
rede de hotéis no estado de São Paulo,
onde cursei a minha primeira faculdade.
Mas a área da saúde sempre foi a minha
paixão. Até que chegou o tão esperado
vestibular, e, olha lá, fui classificado! Não
pensei duas vezes: larguei tudo e fui atrás
do meu sonho. Com ajuda de Deus, dos
familiares e da empresa onde trabalhei,
hoje estou formado.
Tiago de Oliveira Carvalho –
Jundiaí-SP

Minha verdadeira vocação

Eu escolhi a Odontologia quando tinha 7 anos.
E assim cresci na certeza que seria dentista, usaria branco todos os dias e só. Quando cheguei à
idade da dúvida, aos 17 anos, queria ter certeza
mesmo de que meu destino seria este. Fiz um
curso de teste vocacional e, para a minha surpresa, o resultado foi Administração.
Entrei para o curso de Administração, fiquei
por um ano, mas sonhava mesmo em ser dentista. E, no ano seguinte, eu já estava devidamente
matriculada no curso de Odontologia.
Após 15 anos de formada, vejo altos e baixos
da profissão. O dentista de hoje em dia precisa
lutar todos os dias para oferecer o melhor para o
paciente. Continuo firme e forte na certeza que
tudo melhorará e que viveremos a união profissional que merecemos.
Ana Catarina Mondelli
Hofer – Campinas – SP

Cirurgiã-dentista desde os 4 anos
Formei-me publicitária em 2004, mas a Odontologia era meu sonho desde muito pequena,
mais precisamente, desde quando tinha 4 anos
de idade. A ligação era tão grande que o meu
primeiro emprego foi como secretária de uma
clínica odontológica, onde, aliás, trabalho até

hoje, mas agora como cirurgiã-dentista. Para resumir,
a minha vida foi sendo conduzida de forma que acabei
por me matricular no curso de Odontologia. Concluí a
graduação em 2013 e hoje sou muito feliz por ter realizado esse meu sonho!
Carolina Rozzi Pigosso – São Paulo – SP
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Expansão de cursos a distância

preocupa
área de saúde

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) junto aos outros treze que
integram o Fórum dos Conselhos Atividade Fim da Saúde (FCAFS) estão atentos aos
desdobramentos de decreto federal que incentiva a ampliação do ensino não presencial

A

recente publicação do decreto nº 9.057
sobre a regulamentação do ensino a
distância (EAD) no Brasil tem preocupado os conselhos profissionais da saúde. Com
a nova medida, o governo federal pretende ampliar a oferta na modalidade, desburocratizando alguns processos que viabilizam a abertura
de cursos de educação não presencial.
O objetivo do governo federal também é contribuir com a meta 12 do Plano Nacional de
Educação (PNE), que visa a ampliar, significativamente, a taxa líquida de matrículas no ensino
superior até 2024. Hoje 18,1% da população, com
idade entre 18 e 24 anos, está matriculada. O objetivo é chegar aos 33%, o que também estimula
as entidades que ofertam cursos a distância, incluindo grupos internacionais que enxergam
possibilidade de expansão no mercado brasileiro.
Embora o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e os outros treze que integram

o Fórum dos Conselhos Atividade Fim da Saúde (FCAFS) reconheçam a importância do ensino a distância para a democratização do acesso ao ensino superior, todos são desfavoráveis à
oferta de cursos totalmente a distância nas suas
respectivas áreas.
Além do CROSP, o FCAFS é composto pelos
conselhos de Biologia, Biomedicina, Educação
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e
Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Serviço Social.
Em documento assinado pelo FCAFS, a contrariedade aos cursos não presenciais é justificada da seguinte forma: “apesar de reconhecer
que a modalidade EAD facilita o acesso de amplas camadas da população ao ensino superior,
as profissões da saúde pressupõem atendimento
direto ao paciente, colocando em risco a saúde
da população se estes profissionais não tiverem

esse contato desde a formação”.
Na área da saúde, atividades presenciais são
fundamentais para que os profissionais desenvolvam a perícia necessária para operar procedimentos. O não desenvolvimento dessa habilidade
no ensino superior poderá resultar em prejuízos
para os pacientes e também para os cofres das
unidades de saúde – incluindo o SUS –, por conta
de riscos de uma formação inadequada.
O posicionamento tem sido levado ao poder
público em audiências na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) e, mais recentemente,
à Câmara dos Deputados, em Brasília.

Congresso

Mais de 200 representantes de conselhos e
sindicatos na área da saúde participaram de
reunião, na Comissão de Educação da Câmara
dos Deputados, para debater a expansão dos
cursos a distância.

www.facebook.com/crospoficial

Durante a audiência, proposta pelos deputados Átila Lira, Izalci Lucas e Junior Marreca,
representantes governistas salientaram que uma
ampliação na oferta de cursos na modalidade
não deve ser motivo de preocupação, pois há
supervisão sistemática das instituições.
Para os conselhos, contudo, a questão passa
ainda pela qualidade da formação oferecida,
uma vez que o ensino a distância não supre necessidades básicas para a formação humanística do profissional da saúde, o que consequentemente refletiria negativamente nos cuidados
com a saúde de forma mais abrangente.
Durante o encontro em Brasília, Dorisdaia
Humerez, professora da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP) e representante do
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), apresentou um panorama da situação dos cursos de
educação a distância, no qual, segundo apontou,
a maioria não oferece condições de formação.
Entre os impeditivos, figuram a falta de infraestrutura e a falta de conhecimento com a prática
da profissão, além do baixo investimento.
Além de acompanhar o debate na Câmara,
o CROSP também esteve presente no Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) para reiterar sua preocupação com a possibilidade de funcionamento
dos cursos de Odontologia EAD, em decorrência da publicação do decreto nº 9057.
A Diretora de Avaliação da Educação Superior, Maria Ângela Abrão, e a Coordenadora
Geral de Avaliação dos cursos de Graduação
e Instituições de Ensino Superior, Sueli Macedo Silveira, do INEP, explicaram que esse seria
um cenário improvável, já que os cursos devem
obedecer, obrigatoriamente, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Odontologia.
Segundo resolução de 2002 do Conselho Nacional de Educação, que também se manifestou
contra a modalidade EAD, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação

Fotos: Shutterstock

Para os conselhos, o
ensino a distância não
supre necessidades
básicas para a formação
humanística do
profissional da saúde,
o que, consequentemente,
refletiria negativamente
nos cuidados com a saúde
de forma mais abrangente

em Odontologia definem princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de cirurgiões-dentistas.

Projetos de Lei

Em 2016, o deputado estadual Carlos Neder propôs o Projeto de Lei nº 710, que proíbe
o funcionamento de cursos técnicos de nível
médio e de qualificação profissional voltados à
formação de profissionais da área de saúde na
modalidade EAD no Estado.
Hoje esse PL está anexado a outro, o de nº 547,
do deputado Celso Giglio. A proposta “veda o
funcionamento de curso de nível médio técnico e curso técnico específico, voltado a formação de técnicos de enfermagem na modalidade
EAD no âmbito do estado de São Paulo”.
Correlato aos projetos está o de nº 52/2017.

Também de autoria de Giglio, o texto “proíbe
o funcionamento dos cursos de graduação, de
nível superior, voltados à formação de profissionais da área de saúde, na modalidade de ensino
EAD na sua totalidade, no Estado”.
A proposta já foi recebida pelo relator e deputado Rodrigo Moraes, pela Comissão de
Educação e Cultura, e recebeu voto favorável,
o que reforça, até o fechamento desta edição, o
cenário apontado pela Diretora de Avaliação da
Educação Superior, Maria Ângela Abrão.
Em Brasília, parlamentares também criaram
projetos com o mesmo intuito. O PL 2891/15
obriga a formação em enfermagem por meio
de cursos totalmente presenciais. Já o de nº
5414/2016 proíbe o incentivo do governo para
o desenvolvimento e a veiculação de cursos na
modalidade EAD, na área de saúde.

Panorama
Brasil conta
com mais de

1

,5

milhão
de matrículas no ensino
superior a distância

Fonte: dados do último Censo da Educação Superior (2016)

O Sudeste é a
região do Brasil
que mais oferece
cursos EAD

As mulheres
são maioria
nesses cursos
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CONCURSOS PÚBLICOS

Do edital

à nomeação
Apesar de a procura pela carreira pública ser grande, muitas indagações surgem entre
o momento de abertura de vagas até a efetiva convocação do futuro servidor

Foto: Shutterstock

U

m concurso público é iniciado com o
edital de abertura, que será a “lei de regência” a ser obedecida. As orientações
sobre as vagas, remuneração, regime de contratação, perfil funcional, bem como os prazos e
regras para as provas fazem parte desse edital.
No entanto, após aprovação do candidato algumas regras precisam ser observadas para não
gerar frustração.
A incerteza sobre a convocação para a vaga
conquistada é fruto de muitos fatores visto que
não possuímos, na legislação brasileira, um regramento específico para concursos públicos.
Em linhas gerais, portanto, cabe à administração responsável pela contratação dos servidores estabelecer as regras para cada concurso.
A entidade irá definir a quantidade de vagas
abertas, o número de aprovados (independente das vagas disponíveis), a nota de corte para
aprovação, os critérios de desempate e o momento da nomeação.
De qualquer forma, a Constituição Federal,
em seu artigo 37, II, determina que o ingresso
no serviço público deverá ocorrer por meio do
concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto em situações específicas.
Há tempos vigora a Súmula 15/STF, que garante ao candidato aprovado que seja convocado
dentro da ordem de classificação. Por falta de legislação específica para diversas análises, essa súmula tem sido utilizada para dirimir dúvidas que
chegam ao Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de recursos sobre concursos públicos.
Alguns pontos, no entanto, devem ser obedecidos por todos os órgãos e estão amparados pela
Constituição Federal e por julgados do Supremo
Tribunal Federal (STF). O primeiro é sobre a validade dos concursos: até dois anos, a partir da
homologação dos resultados finais, com possibilidade de prorrogação por igual período, tudo
devidamente previsto no edital de abertura.
Isso significa que, nesse tempo, nenhum processo seletivo poderá ser aberto para a mesma
vaga sem que haja previsão de aproveitamento
dos candidatos aprovados da anterior seleção.
Caso o Estado necessite contratar novos funcionários para aquela função, deverá convocar

A validade dos concursos é
de até dois anos, a partir da
homologação dos resultados
finais, com possibilidade
de prorrogação por igual
período, tudo devidamente
previsto no edital
de abertura
o próximo candidato da lista de aprovados do
concurso ainda em vigência.
A abertura de um novo edital de seleção –
incluindo para cadastros de reserva –, em um
prazo inferior ao de validade do concurso, é
impedida e concede o direito imediato de no-

meação ao candidato aprovado no concurso
anterior. Tal impedimento se observa também
na hipótese de contratação de terceirizados ou
servidores cedidos para ocupar as mesmas vagas dos candidatos aprovados.
Outra determinação é a de que o candidato
aprovado dentro do número de vagas previstas
no edital será contratado até o fim do prazo de
validade do concurso (ou seja, em no máximo
quatro anos a partir da homologação dos resultados). Apenas em hipóteses extraordinárias e fundamentadas a Administração não será obrigada
a nomear os candidatos restantes, como quando
for comprovada a insuficiência de recursos.
O candidato que se sentir prejudicado deve,
em um primeiro momento, recorrer ao órgão
da Administração Pública responsável pelo
concurso, bem como sua organizadora. Esses
recursos são previstos no edital, tanto na sua
forma como nos prazos. Ultrapassada essa possibilidade, ainda há o acesso ao Poder Judiciário, garantido pela Constituição Federal, no seu
artigo 5º, pelos incisos XXXV e LV.
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Atualização do Código

em pauta

Propostas de conselhos regionais de todo o país estão sendo analisadas
para inclusão de itens no atual texto do Código de Ética Odontológica

O

Código de Ética Odontológica deve
passar por uma atualização que visa
adaptá-lo às transformações ocorridas no setor nos últimos anos. Uma assembleia
do Conselho Federal e Regionais de Odontologia
está analisando uma série de propostas recebidas
dos diversos Estados.
O assunto acerca do Código não é uma novidade especificamente, mas a discussão tem ganhado mais força e adeptos. O CROSP, em especial, acompanha de perto a evolução do assunto
e, em diferentes ocasiões, reuniu pareceres que
orientam seu posicionamento.
As propostas, de forma generalizada, buscam atender a reivindicações de profissionais e
entidades de classe. As sugestões começaram a
ser apresentadas em sessão realizada em julho,
em Brasília. Um novo encontro, com previsão
de ocorrer ainda este ano, dará prosseguimento à discussão sobre as sugestões de alteração
ao texto atual.

Dentre os assuntos apontados pelo CROSP
está a necessidade de regulamentação das mídias
digitais e redes sociais, meios onde mais ocorre
infração ética por parte dos profissionais, muito
embora as orientações sejam constantes. As discussões ganham eco especialmente quando são
tratadas as questões referentes à autopromoção,
ao aliciamento de pacientes, à concorrência desleal, às fotos de antes e depois e ao desrespeito à
privacidade do paciente e ao dever de sigilo.
Além da proposta de reestruturação do texto
normativo, em especial quanto aos direitos e deveres, o CROSP sugeriu ainda a criação do desagravo público por ofensa no exercício da profissão e
de normatização específica sobre a autoprescrição
medicamentosa praticada por cirurgião-dentista.
Em destaque, entre outras propostas apresentadas na assembleia conjunta, foi sugerida a inserção da figura do profissional da Odontologia
pro bono. Essa proposta consiste na viabilização
de uma atividade gratuita, voluntária e solidária
de serviços odontológicos, em favor de instituições sociais sem fins econômicos e seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem
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Possíveis mudanças

www.facebook.com/crospoficial

de recursos para a contratação de profissional,
assim como de pessoas físicas que, igualmente,
não dispuserem de recursos para, sem prejuízo
do próprio sustento, contratar profissional da
Odontologia. A sugestão considera ainda vedada
a utilização dessa figura para fins político-partidários ou eleitorais; para beneficiar instituições
que visam tais objetivos; ou como instrumento
de publicidade para captação de clientela.
Esses são alguns exemplos de potenciais mudanças. Muitos germinaram dentro da própria
classe, mas há ainda sugestões específicas de outros grupos de profissionais de saúde, com destaque àqueles que integram equipes de atendimento em hospitais.

Apresentação de mudanças
propostas ao Código de
Ética da profissão na Casa
da Odontologia Paulista

A assembleia em Brasília contou com a presença dos presidentes dos 27 Conselhos Regionais,
os presidentes das Comissões de Ética e Procuradores Jurídicos das autarquias. Todas as sugestões protocoladas receberam a análise de uma
comissão especial que padronizou o conteúdo
dos textos, que, em seguida, foram para a votação das entidades.
Com o intuito de facilitar as aprovações, dois
grupos de votação foram criados: um composto
pelos conselhos do Nordeste, Norte e Centro-Oeste; e outro, pelos conselhos do Sul e Sudeste.
Como a matéria é extensa, foi necessário designar
outra assembleia para concluir a atualização. As
mudanças que forem aprovadas serão encaminhadas para análise técnica jurídica e passarão a
valer a partir da sua publicação pelo CFO.

CROSP acolhe demandas

O Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo (CROSP) promoveu reunião com profissionais e entidades a fim de conhecer e aprofundar as sugestões de modernização que atendam
às necessidades da classe.
Em junho, um evento realizado na Casa da
Odontologia Paulista, na capital, apresentou as
mudanças propostas pelo CROSP com espaço
para debate das entidades e profissionais presen-

Foto: arquivo CROSP

Análise

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP) promoveu reunião com profissionais e
entidades a fim de conhecer e aprofundar as sugestões
de modernização que atendam às necessidades da classe
tes. Na ocasião, discutiu-se não apenas exemplos
de alterações, mas também os desafios que a modernização do texto implica.
O atual Código de Ética Odontológica foi aprovado em 2012 e entrou em vigor no início de 2013.
Hoje, alterações do texto pressupõem revisão da
lei nº 4.324/1964 e da lei 5.081/1966, que foram
objeto de debate em reuniões dos presidentes de

Os seis passos para a mudança

1.

Constituição
da Comissão
Especial de
atualização do
Código de Ética

2.

Reuniões
Regionais

3.

Apresentação
das propostas
ao CFO e CROs

CROs, previamente realizadas por região.
O CFO e os Conselhos Regionais entendem
que atualizar o Código é necessário para adequá-lo aos costumes atuais da sociedade, ao
mercado de trabalho e aos novos procedimentos e técnicas odontológicas, assim como para
dirimir interpretações dúbias, excluir incongruências e contemplar temas omitidos.

4.

Votação em
Assembleia
Geral

5.

Análise técnica
jurídica –
Jurídico CFO/
CROs

6.

Publicação
CFO
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Alteração no repasse

orçamentário do Ministério da Saúde
Novo critério em discussão pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT)
do SUS deverá dar maior protagonismo aos planos municipais. Participação
de Conselhos e da população será fundamental para a execução de programas
voltados para a saúde bucal

Saúde bucal em risco

Na opinião do economista Francisco Funcia,
consultor técnico da Comissão de Orçamento e
Financiamento do Conselho Nacional de Saúde
(Cofin/CNS), a alteração pode fazer com que
gestores priorizem o financiamento de áreas de
maior custo, como a de Média e Alta Complexidade, a fim de angariar mais recursos do Go-
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U

m novo critério para o rateio das verbas
repassadas pelo Ministério da Saúde aos
estados e municípios está sendo costurado com previsão para vigorar a partir de 2018.
As mudanças concederão às Secretarias de Saúde maior autonomia para o uso dos recursos federais e deverão alterar a condução de algumas
políticas públicas.
Atualmente, as Secretarias recebem essas verbas de forma fracionada, separadas em áreas
específicas, sendo que o dinheiro já chega aos
órgãos com um destino pré-determinado pela
esfera federal. Com isso, resta aos gestores pouco
poder de decisão sobre os recursos, fazendo com
que muitas necessidades prioritárias das comunidades sejam deixadas para segundo plano.
A nova regra propõe justamente o contrário:
estados e municípios irão definir onde os recursos repassados pela União deverão ser alocados.
O rateio será pautado pelos planos estaduais
e municipais de saúde, que, por sua vez, desenham-se a partir das reuniões dos conselhos
municipais e estaduais da pasta.
Dessa forma, torna-se ainda mais importante
o engajamento dos profissionais de saúde nas
reuniões dos conselhos de seus municípios.
Qualquer cidadão pode participar, e as informações sobre data e local podem ser obtidas
com as Secretarias de Saúde de cada cidade. A
presença nas discussões será a única forma de
defender o custeio de programas que atendam
às necessidades da população. Claudio Miyake,
presidente do CROSP, defende o engajamento. “Estamos visitando os prefeitos, secretários
de saúde e coordenadores de saúde bucal para
conscientizá-los da importância da aplicação de
recursos na saúde bucal”, explica ele.

verno Federal. “Isso, em contrapartida, afetaria
a execução de programas voltados para a Atenção Básica, na qual está incluída a maior parte
das ações de saúde bucal”, ressalta.
Pelas regras atuais, a saúde bucal conta com
repasses fixos pré-determinados pelo Governo
Federal, em programas como Saúde da Família, Centros de Especialidades Odontológicas e
procedimentos na área hospitalar. Com a nova
medida, isso não será mais garantido.
Atualmente, o financiamento do SUS é baseado na Norma Operacional Básica (NOB)/96,
que dividiu os repasses do Ministério da Saú-

de em seis blocos: Assistência Farmacêutica,
Atenção Básica, Gestão do SUS, Investimento na Rede de Serviços do SUS, Média e Alta
Complexidade e Vigilância. Cada um desses
blocos possui dezenas – e até centenas – de modalidades específicas, às quais é destinado cada
recurso vindo do SUS. Assim, o dinheiro que o
Governo envia ao município para o custeio do
Saúde da Família, por exemplo, só poderá ser
utilizado para este fim. Cada modalidade é chamada popularmente de “caixinha”. Atualmente,
são mais de 800 “caixinhas” administradas pelos
gestores de saúde no Brasil.

www.facebook.com/crospoficial

Deliberações

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) –
composta pelo Ministério da Saúde e os Conselhos Nacionais de Secretários Municipais e
Estaduais de Saúde (CONASEMS e CONASS)
– pactuou, em janeiro deste ano, o novo critério para os repasses federais, transformando as
mais de 800 caixinhas atuais em apenas duas categorias: custeio e investimento. O projeto está
em fase final de análise pelo CIT e, assim que
concluído, será levado para avaliação do Conselho Nacional de Saúde. Se aprovada, a norma
será publicada em nova portaria e passará a valer a partir de então. A previsão é que isso aconteça até o fim deste ano.
A mudança trará também uma nova metodologia para o cálculo de rateio. No momento, ela está sendo definida em três eixos.
O Eixo 1 contempla as necessidades de saúde
medidas pela situação demográfica, socioeconômica, geográfica e epidemiológica. O Eixo
2, a capacidade de oferta e produção de ações
e serviços de saúde. O Eixo 3 contemplará o
desempenho técnico e financeiro anual das
ações e serviços de saúde.
O novo modelo vem cumprir a determinação
da LC 141/2012 e se aproxima do ideal de repas-

se único desenhado durante a criação do SUS e
que funcionou até 1998.

Importância dos
Conselhos de Saúde

Os planejamentos de saúde já acontecem nas
instâncias municipais e estaduais. Eles são desenhados a partir de reuniões dos Conselhos, nas
quais gestores e trabalhadores de saúde podem

participar indicando pontos que devem constar em cada plano. No entanto, devido à forma
como os repasses são executados atualmente,
seu protagonismo é relativizado.
Caso o novo critério seja aprovado, volta a
figurar a importância da participação popular
nos conselhos municipais e estaduais do setor,
para que, assim, possam ser levadas a essas instâncias as necessidades comunitárias.

Novo critério para repasse de verbas federais
Modelo atual

• As secretarias recebem essas verbas de
forma fracionada, separadas em “caixinhas”,
sendo que o recurso já chega com um
destino pré-determinado pela esfera federal.
Atualmente, mais de 800 “caixinhas”
são administradas pelos gestores.
• A área de saúde bucal tem repasses fixos
pré-determinados pelo governo federal,
em programas como Saúde da Família,
Centros de Especialidades Odontológicas
e procedimentos na área hospitalar.
• Conselhos municipais e estaduais têm
importância relativizada.

Modelo proposto

• Municípios e Estados terão maior
autonomia para a divisão dos recursos
recebidos pelo Ministério da Saúde.
O rateio será definido a partir
dos planos de saúde de cada
administração.
• Não há mais garantia de que o
dinheiro federal será utilizado em
programas voltados à saúde bucal.
• Os planos desenhados pelos
Conselhos ganham mais importância
na defesa da execução de programas
voltados à saúde.
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Manual é dirigido a

novos profissionais
Conselho desenvolve
publicação que tem como
foco os recém-formados.
O propósito é municiálos de informações e
orientações precisas sobre
a ética na Odontologia

C

om o intuito de orientar recém-formados sobre boas práticas profissionais
desde o início da carreira, o Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)
elaborou o Manual do Formando, uma publicação que reúne informações fundamentais sobre o
exercício da Odontologia. O manual será entregue junto à carteira profissional.
Assegurar a prática odontológica seguindo
seus preceitos éticos é uma das principais responsabilidades do Conselho, que a cumpre por
meio de diferentes iniciativas. No campo das
informações, por exemplo, disponibiliza publicações impressas e digitais e realiza o Programa Integração, encontros entre especialistas e
cirurgiões-dentistas, que já percorreram inúmeras cidades do Estado com palestras relacionadas à ética profissional.
No Manual do Formando, por sua vez, o Conselho se preocupou em organizar informações sobre
a história da Odontologia, apontar as formas de
exercício da profissão e oferecer orientações importantes sobre a gestão de consultórios e clínicas.
Além disso, dicas de segurança para estabelecimentos odontológicos fazem parte do conteúdo.
Há também orientações mais específicas,
como o preenchimento do prontuário odontológico e questões relativas aos honorários,
responsabilidade civil, prescrição de medicamentos, sigilo profissional, biossegurança, entre
outros deveres e direitos do cirurgião-dentista.
Por se tratar de um manual voltado especialmente aos recém-formados, o Conselho
optou por estruturar as informações de forma
dinâmica e em uma linguagem bastante atual,
incluindo recursos que envolvem o uso da tecnologia. Um exemplo é o emprego de QR Codes (código de barras em 2D), que possibilitam
consultar informações mais detalhadas sobre
os tópicos descritos no material a partir do escaneamento do código.

Orientação contínua

Na visão do CROSP, manter os inscritos bem
informados sobre aspectos éticos da Odontologia minimiza riscos na atuação dos profissionais, garantido um melhor atendimento para
toda a população. Essa é uma das principais razões para o CROSP desenvolver, continuamente, uma diversidade de materiais que podem ser
consultados a partir de diferentes canais. Alguns exemplos são o Jornal e Revista do CROSP,
folders com conteúdos específicos de cada es-

pecialidade odontológica e guias práticos. Dados estatísticos, leis e resoluções, classificação
internacional de doenças e outros assuntos relevantes para a prática profissional também são
disponibilizados no site do Conselho, em www.
crosp.org.br. Além de seus conteúdos informativos o Conselho disponibiliza canais para atendimento de dúvidas como o Fale Conosco, a
Ouvidoria e o CROSP Atende, esse último para
o agendamento de atendimento pessoal.
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SAÚDE

Custos
em perspectiva
Tendência mundial, o custo da saúde no Brasil também deve aumentar
nas próximas duas décadas, mobilizando setores público e privado para
encontrar soluções para uso mais eficiente dos recursos

Começando pela boca

Com cada vez menos dinheiro para cuidar de
cada vez mais pessoas, encontrar formas mais
eficientes para aproveitar os recursos se torna

Ilustração: Shutterstock
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s gastos dos brasileiros com saúde
vêm aumentando ano a ano e devem
se elevar ainda mais 40% nas próximas duas décadas. A projeção, divulgada pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta para
uma tendência mundial de aumento do custo
da saúde, que é resultante do envelhecimento
populacional e, consequentemente, do maior
número de pessoas com doenças crônicas – responsáveis pela grande maioria desses gastos. De
acordo com o mesmo estudo, em 2030, serão
mais de 40 milhões de brasileiros idosos, cerca
de 30% a mais que hoje.
Os primeiros efeitos desse aumento de custos já estão sendo sentidos. Os reajustes nos
preços dos planos de saúde, por exemplo, provocaram a saída de quase 3 milhões de segurados nos últimos dois anos, segundo dados
da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Paralelamente, cada vez mais pessoas
passam a contar exclusivamente com o sistema
público de saúde. No mesmo período, somente
no estado de São Paulo, o número de usuários
exclusivos do Sistema Único de Saúde (SUS)
subiu mais de 1 milhão, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde.
Medidas como a Emenda Constitucional 95,
que rege os limites individualizados para as despesas primárias, podem acarretar um prejuízo
de até R$ 400 bilhões ao sistema nos próximos
20 anos, como apontam cálculos do Conselho
Nacional de Saúde (CNS).
Atualmente, o Brasil já conta com recursos
bem inferiores se comparados aos de países desenvolvidos que contam com sistemas universais
de saúde, como Canadá, França e Reino Unido,
onde o Estado destina, em média, 8% do PIB
para o setor. Em 2016, a saúde pública brasileira
contou com orçamento de cerca de R$ 240 bilhões, algo em torno de 4% do PIB – valor repartido entre União, estados e municípios.

Em 2016, a saúde pública brasileira contou
com orçamento de cerca de R$ 240 bilhões,
algo em torno de 4% do PIB – valor repartido
entre União, estados e municípios
um grande desafio. Neste ponto, o investimento
em Atenção à Saúde é apontado por especialistas como medida imprescindível.
Também ganha atenção a necessidade de esclarecer cada vez mais a população que a falta
de cuidado com a boca pode levar ao agrava-

mento de doenças crônicas, como as cardiovasculares e a diabetes, entre outros exemplos.
O CROSP e outras organizações do setor de
Odontologia trabalham em parceria neste sentido, especialmente com campanhas de sensibilização de combate ao câncer bucal.

POLÍTICAS PÚBLICAS

www.facebook.com/crospoficial
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Buscando novo status

para a saúde bucal
Baseado no Brasil Sorridente, projeto de lei propõe manutenção
de financiamento para o setor de saúde bucal

Atenção à saúde bucal

A transformação dos pilares do Brasil Sorridente em lei tem o objetivo de oficializar o compromisso do Estado brasileiro com a atenção à
saúde bucal, impulsionando os programas dos
diferentes governos para superar o subdimensionamento atual da rede do SUS, a fim de assegurar à população serviços públicos odontológicos
bem estruturados. O projeto traz um conjunto
de dez diretrizes que deverão ser seguidas por
governantes de todas as esferas. Entre os temas
tratados estão: o estímulo à gestão participativa
na discussão de estratégias para a saúde bucal,
a promoção do acesso universal aos serviços de
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m novo Projeto de Lei (PL 8/2017), em
tramitação na Câmara dos Deputados,
propõe a inclusão definitiva da saúde
bucal em todos os níveis de atenção no âmbito do SUS. Recém-aprovado pelos senadores
da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), o PL
foi encaminhado para análise da Câmara. Caso
se torne lei, população e profissionais do setor
contarão com um reforço nos institutos legais
para cobrar das diferentes esferas de governo a
manutenção do investimento em ações de atendimento, prevenção e tratamento bucal.
Na prática, o PL 8/2017 institucionaliza a Política Nacional de Saúde Bucal. Criada em 2004,
junto ao Programa Brasil Sorridente, ela estabeleceu uma série de ações para facilitar e ampliar o
acesso da população ao tratamento odontológico
gratuito, por meio do SUS. O programa trouxe
como compromissos: a reorganização da atenção
básica em saúde bucal – principalmente, com a
implantação das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família; a ampliação e qualificação da Atenção Especializada, com a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas
e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias; e
também a Assistência Hospitalar.
Desde então, o país viu algumas melhorias.
Uma delas foi a inclusão, em 2010, na lista da
Organização Mundial de Saúde (OMS) de países com baixa incidência de cárie dental, saindo
de um CPO de 2,8 para 2,1. São considerados
países com baixa prevalência aqueles com indicador entre 2,6 e 1,2.

saúde bucal, o desenvolvimento de programas
educacionais permanentes para os trabalhadores
de saúde bucal, a manutenção de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, e a realização
de pesquisas nacionais de saúde bucal.
O projeto deverá compor todas as redes de
atenção à saúde, com a finalidade de garantir a
sua integralidade, além de oferecer uma resposta efetiva, em nível populacional, às principais
doenças e condições que afetam o complexo
bucomaxilofacial.

Mobilização por
maior investimento

Nos últimos anos, as discussões em torno da
necessidade de investimentos constantes e crescentes em saúde bucal também evoluíram. Mas
a crise econômica e a instabilidade política fazem
com que os municípios tenham que comprometer cada vez mais recursos do próprio orçamento
com o SUS. O descontingenciamento de R$ 344

milhões, anunciado em julho pelo Ministério da
Saúde é importante para os municípios que serão
beneficiados com incentivo para contratação de
Equipes de Saúde Bucal (ESB). No estado de São
Paulo, foram anunciadas 331 equipes, cada uma
com um cirurgião-dentista e, ao menos, um auxiliar em saúde bucal.
Atualmente, mais de 30% das unidades básicas de saúde vinculadas ao SUS não contam
com, ao menos, um cirurgião-dentista, o que
significa mais de 10 mil postos de atendimento sem assistência odontológica. O presidente
da Comissão de Políticas Públicas do CROSP e
professor do Departamento de Política, Gestão
e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Paulo Frazão, ressalta
que “identificar esses postos de trabalho e mobilizar junto às três esferas de governo os recursos necessários para a alocação de profissionais
e equipamentos é um importante desafio para
as entidades representativas da profissão”.
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Aperfeiçoamento

profissional em prova
Além de servir como ferramenta de gestão para instituições de ensino, teste de progresso
permite traçar um plano de melhorias na formação do aluno ainda durante o curso

P

sobretudo, a habilidade de ensino da instituição,
permitindo corrigir distorções ainda durante a
graduação. Por enquanto, a única área da saúde
que aplica a proficiência é a medicina.
No entanto, um projeto de lei (6867/2010) da
Câmara dos Deputados quer torná-lo obrigatório
para todos os cursos da área da saúde. A proposta é fazer com que os bacharéis obtenham aprovação em exame de avaliação de conhecimento
como pré-requisito para o exercício da profissão,
o que incluirá os cursos de Odontologia.
Os especialistas consideram que o exame ao
final do curso só detecta problemas e não promove melhorias àquele aluno. Além disso, ainda pode induzir uma culpa pela formação deficiente, sem que necessariamente exista somente
um culpado por esse fato. Como proceder com
o graduando que “falhou” na aprovação, no sentido de auxiliar em sua profissionalização, ainda

rofessores de Instituições de Ensino Superior (IES) e representantes do CROSP
estudam a adoção do teste de progresso
para todos os cursos de Odontologia do estado
de São Paulo. O primeiro, realizado em março
deste ano, teve a participação voluntária de 70%
dos alunos das oito universidades que fizeram
parte desta edição. 
Como o acordo com as instituições envolvidas
dá liberdade a elas de escolher a melhor forma de
utilizar o exame de progresso, c aberá às faculdades
decidirem se colocam a atividade como complementar ao currículo, valorizando os pontos adicionais da prova, ou se deixam para participação
voluntária dos seus estudantes.
Diferentemente do exame de proficiência, também conhecido por egresso, feito apenas no final
do curso, o teste de progresso avalia não apenas
a capacidade de aprendizado do indivíduo, mas,

é uma questão que está sendo discutida.
Um exame de proficiência só faria sentido associado a uma avaliação do progresso. Somente assim haveria uma maior clareza dos reais motivos
que possam influenciar em um resultado insatisfatório. Esse seria o sistema de avaliação ideal para
lançar o estudante à sua vida profissional na Odontologia ou em qualquer das profissões de saúde. É o
que defende Mary Caroline Skelton Macedo, uma
das coordenadoras do teste promovido em março.
Além disso, há outros aspectos que contam pontos a favor do teste de progresso, como reforça Elaine Quedas de Assis, que também faz parte do grupo coordenador do teste. Poder criar um mapa de
desempenho, documentar o aluno, assim como a
IES e o CRO, permitir a recuperação do graduando
e traçar um plano de melhoria são características
que o tornam uma importante ferramenta de gestão para a instituição de ensino.

SBPqO reúne 3.414 trabalhos
e pesquisas científicas

Foto: arquivo SBPqO
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34ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO)
– Divisão Brasileira da Association for
Dental Research (IADR) – foi realizada entre 3 e
6 de setembro reunindo um total de 3.414 trabalhos e pesquisas científicas. O evento ocorreu em
Campinas com a participação de cerca de 6 mil
pessoas, entre professores, pesquisadores e alunos
de graduação e pós-graduação de diversas universidades do país e também do exterior; além de
cirurgiões-dentistas em geral.
Durante a solenidade de abertura as autoridades destacaram a importância da pesquisa odontológica nacional, já que estatísticas recentes
mostram que o Brasil ocupa segunda colocação
no ranking mundial em número de publicações.
O país fica atrás apenas dos Estados Unidos.
Carlos Francci, presidente da SBPqO, procurou ressaltar que, nesse ano de 2017, a Reunião
Anual da SBPqO inovou com abertura para

profissionais da Odontologia. Ele explica que o
objetivo é dar aos cirurgiões-dentistas a oportunidade de acesso a grandes nomes da comunidade científica odontológica. “Em uma época

de crise, é preciso coragem para inovar. Há três
anos, trouxemos o evento para Campinas. Começamos com poucos metros quadrados e hoje
ocupamos todo o pavilhão.”, afirmou.

www.facebook.com/crospoficial

Trabalho unificado
Ações multidisciplinares determinam tônica da cerimônia
de posse dos membros das Câmaras Técnicas do CROSP

A

Câmaras Técnicas tomam
posse para gestão 2017-2019

Foto: arquivo CROSP

gestão 2017-2019 dos membros das
Câmaras Técnicas do CROSP tem
uma proposta bem definida para enriquecer o trabalho realizado pelo Conselho, que
visa, entre outras metas, a saúde da população
e o desenvolvimento científico da Odontologia.
Centenas de cirurgiões-dentistas acompanharam a cerimônia de posse que ocorreu em
agosto, na sede da APCD, em São Paulo.
As Câmaras Técnicas são órgãos consultivos
e de assessoria da diretoria do Conselho, criados para aprofundar questões voltadas à Odontologia. Cabe aos seus membros representar o
CROSP perante a população, comunidade científica, acadêmica e imprensa. Promover eventos
sobre temas referentes às especialidades também
estão entre as atividades a serem desenvolvidas.
Para impulsionar o trabalho, os presidentes das
Câmaras e seus integrantes contam também com
o auxílio de um Comitê Gestor. “Optamos pela
criação desse comitê para atender ao grande número de demandas geradas. A ideia é dinamizar
as ações e também aproximar o contato com a diretoria do CROSP”, explicou durante o encontro
o presidente da Comissão de Ensino e Especialidades do CROSP, Rogério Adib Kairalla.

Câmaras Técnicas
de especialidades
Acupuntura; Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofaciais; Dentística; Disfunção
Temporomandibular e Dor Orofacial;
Endodontia; Estomatologia; Homeopatia;
Implantodontia; Odontogeriatria;
Odontologia do Esporte; Odontologia
do Trabalho; Odontologia Legal;
Odontologia para Pacientes com
Necessidades Especiais; Odontopediatria;
Ortodontia; Ortopedia Funcional dos
Maxilares; Patologia Oral e Maxilo Facial;
Periodontia; Prótese Bucomaxilofacial;

Prótese Dentária; Radiologia
Odontológica e Imaginologia;
Saúde Coletiva.
Câmaras Técnicas de habilitações
Analgesia Relativa ou Sedação Consciente;
Antroposofia; Fitoterapia; Hipnose;
Laserterapia; Odontologia Hospitalar;
Ozonioterapia; Terapia Floral.
Câmaras Técnicas
de profissões auxiliares
Técnico em Prótese Dentária; Técnico
em Saúde Bucal e Auxiliar em Saúde Bucal.

CROSP Orienta
Série de vídeos produzida pelo CROSP traz personagens que explicam,
de forma simples e direta, aquilo que todo profissional de saúde bucal
deveria saber para garantir um bom atendimento à população

O

Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo está lançando uma série de
vídeos com informações pertinentes
ao exercício ético da profissão e à promoção da
saúde bucal. Com média de um minuto de duração, os filmes contam com personagens como
o Dr. Franco e a Dra. Clara, responsáveis por desenvolver as temáticas de forma simples.
No filme inaugural, a dupla explora as informações que devem ser consideradas pelos profissionais ao receber um paciente pela primeira vez.
A importância da anamnese detalhada, o esclarecimento às dúvidas do paciente e as informações

sobre o tratamento, os riscos e o valor da consulta
são tópicos abordados no roteiro.
A proposta é apresentar assuntos relevantes e
algumas vezes complexos, de uma maneira lúdica e de fácil entendimento, esclarecendo as dúvidas mais comuns apresentadas ao Conselho.
Trata-se, portanto, de mais uma forma de minimizar os riscos da profissão para os inscritos e
estimular o cuidado bucal eficiente à população.
Outras animações serão divulgadas periodicamente, abordando temas como atendimento aos
menores de idade, interrupção de tratamento e
publicidade na Odontologia.

Para conferir esta primeira
edição utilize o QR Code ao lado
ou acesse www.youtube.com/
watch?v=w3XSdxsX2Fs

25 de outubro
Dia do cirurgião-dentista

uma homenagem a você que
espalha sorrisos por aí!

