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Estágio na 
Odontologia

A atividade somente pode ocorrer no consultório 
se contempladas as regras estabelecidas em 

legislação e em resoluções específi cas

Saúde Bucal

Serviços

Pesquisa propõe a maior avaliação 
odontológica da história no Brasil

Saiba como consultar débitos e 
emitir boletos de forma segura 

pelo site do Conselho

Ética
Veja os casos em que é possível recusar o 
atendimento ao paciente com o respaldo 

do Código de Ética Odontológica
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5 Atividade curricular deve atender lei 
especí� ca e resoluções do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) e do 
Conselho Federal de Odontologia (CFO).

ESTÁGIO EM ODONTOLOGIA

RECUSA AO ATENDIMENTO

PESQUISA SB BRASIL 2020

Em casos especí� cos, o 
cirurgião-dentista pode recusar 
o atendimento, respaldado pelo 
Código de Ética Odontologica.

Maior pesquisa odontológica do Brasil 
contará com a participação de 50,8 mil 
voluntários de todos os estados. 

14 PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA 
A tendência é de que a prescrição digital 
seja cada vez mais utilizada. No entanto, ela 
é opcional e não invalida a prescrição física.

BIOSSEGURANÇA
Documentos produzidos pelo Ministério da 
Saúde e pelo CROSP orientam pro� ssionais a 
se protegerem de infecções no consultório.

RELACIONAMENTO

CROSP RESPONDE

CROSP disponibiliza número do 
WhatsApp para atendimento aos 
inscritos. Conheça os benefícios.

Veja se sua pergunta faz parte 
desta edição. Se ainda não 
mandou, participe e envie a sua!

Saiba como consultar on-line as 
pendências � nanceiras junto ao 
Conselho e como gerar boletos.

DÉBITOS E BOLETOS 

22 Site do CROSP disponibiliza modelos 
de documentos usados pelos 
pro� ssionais nas rotinas do consultório.

SERVIÇO



4 CARTA AO LEITOR
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o cirurgião-dentista tem a obrigação 
de fazer da ética um valor intrínseco 
ao dia a dia no consultório. Nesse 

sentido, o Código de Ética Odontológica é um 
guia indispensável, que traz diretrizes importantes 
a serem seguidas nas rotinas profi ssionais. 

Nessa edição do CROSP em Notícia, veja os 
casos específi cos em que é possível recusar o 
atendimento ao paciente, e como conduzir essas 
situações com o amparo do Código de Ética.

O estágio em Odontologia também deve ser 
pautado pela ética. Há lei e resoluções específi cas 
sobre o tema. Os estágios precisam ser pactuados 
entre a faculdade de Odontologia, o graduando 
do curso e o estabelecimento em que ele pretende 
atuar. O CROSP em Notícia traz um resumo das 
principais regras que você precisa conhecer para 
lidar com o assunto da maneira correta. 

Outro tópico importante abordado nesta edição 
é a biossegurança. O Ministério da Saúde lançou 
recentemente a segunda edição do Guia de 

A ética em 
primeiro plano

orientações para atenção odontológica, com 
foco na covid-19. 

Por sua vez, o CROSP produziu, em 2020, 
um manual de biossegurança intitulado 
Adequações técnicas em tempos de covid-19. 
Os documentos apontam práticas importantes 
na redução de riscos à saúde do cirurgião-
dentista e do paciente. 

O CROSP tem buscado, continuamente, 
maneiras de simplifi car e dar mais agilidade 
no atendimento ao inscrito. Com esse intuito, 
foi lançado um novo canal de contato, por 
meio do aplicativo WhatsApp. Assim, é 
possível acessar serviços indicados por um 
robô, e também esclarecer dúvidas por chat, 
com um atendente humano. Além dessa 
ferramenta de interação, conheça alguns 
serviços on-line disponíveis no site.

Sede CROSP
Avenida Paulista, 688 - Bela Vista
São Paulo/SP - CEP: 01310-909

Tel.: (11) 3549-5500
www.crosp.org.br

Diretora de Comunicação Institucional
Leticia Jucha
Rosa Santos

Marcelo Marques
(Administrador Judicial)
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Uma ótima leitura!
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A prática 
regular

do estágio
Atividade curricular é regulamentada 

por lei e por resoluções do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) e do 

Conselho Federal de Odontologia (CFO)

M       uitas pessoas não se atentam, mas 
existe normatização para a prática 
do estágio em Odontologia. O 

exercício da atividade curricular acadêmica 
é regulamentado, principalmente, pela Lei 
Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008; 
pela Resolução do Conselho Nacional de 
Educação e Câmara de Educação Superior 
(CNE/CES) nº 3, de 21 de junho de 2021 e pela 
Resolução nº 63/2005 do Conselho Federal 
de Odontologia (CFO). A normatização visa 
salvaguardar o ensino da Odontologia e impor 
limites e regras sobre a atividade do estágio.

Como dito na Lei nº 11.788/2008, o estágio 
é o ato educativo escolar supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que 
visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino 
regular em instituições de Educação Superior, 
de educação profissional, de Ensino Médio, da 
Educação Especial e dos anos finais do Ensino 
Fundamental, na modalidade profissional da 
Educação de Jovens e Adultos. O estágio faz 
parte do projeto pedagógico do curso e visa 
ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e ao desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho.



É frequente graduandos do curso de 
Odontologia buscarem vaga em estágio 
nos estabelecimentos odontológicos. 
E alguns são aceitos pelos cirurgiões-
dentistas, sem a devida observância da 
lei e das demais normas do Ministério 
da Educação e do Conselho Federal de 
Odontologia. 

A Resolução CFO-63/2005, em seu 
capítulo VII - artigos 28 a 35 - estabelece 
que o estágio curricular deverá ocorrer 
sob responsabilidade e supervisão 
direta de cirurgião-dentista professor 
da instituição de ensino frequentada 
pelo graduando. Somente poderá 
ser realizado pelo aluno que estiver 
cursando, no mínimo, o 5º semestre 
letivo do curso de Odontologia, e 
a delegação de tarefas ao estagiário 

somente poderá ser realizada pelo 
responsável do estágio perante a 
instituição de Ensino Superior. 

Segundo as normas do CFO, os 
estágios curriculares dos estudantes 
de Odontologia são atividades de 
competência, única e exclusiva, das 
instituições de ensino de graduação, 
às quais cabe regular e dispor sobre: 
a inserção do estágio curricular no 
programa didático-pedagógico; a 
carga horária, a duração e a jornada 
do estágio curricular, que não poderá 
ser inferior a um semestre letivo; 
as condições imprescindíveis para 
caracterização e definição dos campos 
de estágios curriculares referidos na 
lei; e a sistemática de organização, 
de orientação, de supervisão e de 

avaliação do estágio curricular. A 
inobservância das disposições da 
norma poderá caracterizar exercício 
ilegal da Odontologia pelo graduando e 
acobertamento por parte do profissional 
concedente, considerado infração ética.

Por sua vez, a Resolução CNE/
CES nº 3 versa que a carga horária do 
estágio curricular deverá corresponder 
a 20% da carga horária total do curso, 
e não poderá se confundir com a carga 
horária das atividades práticas, mesmo 
que estas envolvam o atendimento 
a pacientes. É importante que o 
estágio seja oficializado por meio de 
termo de compromisso, firmado 
pelo estabelecimento odontológico, 
a instituição de Ensino Superior e o 
estudante de Odontologia.

6 FISCALIZAÇÃO

Im
ag

em
 m

er
am

en
te

 ilu
str

at
iv

a: 
Fr

ee
pi

k



O consultório, clínica, empresa 
ou órgão da administração pública 
responsável por ofertar o estágio terá 
uma série de obrigações, segundo a 
Lei nº 11.788. Entre elas, possibilitar 
instalações com condições de 
proporcionar ao educando atividades 
de aprendizagem social, profi ssional 
e cultural; indicar funcionário de seu 
quadro de pessoal, com formação ou 
experiência profi ssional na área da 
Odontologia, a fi m de supervisionar 
e orientar até 10 estagiários, 
simultaneamente; enviar à instituição de 
ensino, com periodicidade mínima de 
seis meses, relatório de atividades, com 
vista obrigatória ao estagiário. 

Também é do conhecimento de poucos 
que o estabelecimento concedente do 

estágio tem o dever de contratar, em 
favor do estagiário, um seguro contra 
acidentes pessoais, cuja apólice seja 
compatível com valores de mercado – 
isso precisa estar explicitado no termo de 
compromisso.

No caso de estágio obrigatório, a 
responsabilidade pela contratação 
do seguro poderá ser assumida pela 
instituição de ensino. Ainda de acordo 
com a Lei nº 11.788/08, a manutenção de 
estagiários em desconformidade com o 
texto vigente poderá caracterizar vínculo 
de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fi ns 
da legislação trabalhista e previdenciária. 

Um ponto que vale destacar é que o 
estagiário em Odontologia não deverá 
executar funções ou atribuições do 

técnico ou do auxiliar em saúde 
bucal (TSB ou ASB). Ou seja, o 
estagiário de Odontologia não pode 
realizar e desenvolver atividades 
próprias e exclusivas de TSB ou ASB. 
Essas profi ssões são reconhecidas e 
regulamentadas pela Lei Federal nº 
11.889/2008, e a prática em desacordo 
confi gura exercício ilegal da profi ssão 
de ASB/TSB para o estagiário e 
acobertamento de exercício ilegal 
para aquele que permite a sua prática, 
conduta que constitui infração ética. 

Como se sabe, para exercer 
a profi ssão o ASB deve possuir 
certifi cado de conclusão de curso 
específi co e registro no CRO, bem 
como o TSB deve possuir formação em 
curso técnico e registro no CROSP.



8 ÉTICA

O dever do atendimento
Código de Ética Odontológica expõe que cirurgião-dentista pode 
recusar o atendimento a pacientes somente em casos bem específicos

Em seu Capítulo 2, artigo 5º, inciso 
IV, o Código de Ética Odontológica 
determina que constitui direito 
fundamental dos profissionais 
inscritos, de acordo com suas 
atribuições específicas, recusarem-
se a exercer a profissão em ambiente 
público ou privado onde as condições 
de trabalho não sejam dignas, seguras 
e salubres. No entanto, caso elas 
sejam adequadas e o profissional da 
Odontologia esteja em condições 

de atender o paciente, a sua recusa 
poderá caracterizar infração ética.

Tal situação é tratada no Capítulo 
V, seção I do Código de Ética, o 
qual aborda o relacionamento do 
profissional com o paciente. Segundo 
o texto, “discriminar o ser humano 
de qualquer forma ou sob qualquer 
pretexto” (inciso I); “abandonar 
paciente, salvo por motivo 
justificável” (inciso VI), no caso de 
o tratamento estar em andamento; 
“deixar de atender paciente que 
procure cuidados profissionais 
em caso de urgência, quando não 
haja outro cirurgião-dentista em 
condições de fazê-lo” (inciso VII); 
e “desrespeitar ou permitir que seja 
desrespeitado o paciente” (inciso 
VIII) se constituem infrações éticas.

Não pagamento
De acordo com o artigo 5º, inciso V do 

Código de Ética Odontológica, é direito 
fundamental dos profissionais inscritos 
renunciar ao atendimento do paciente, 
durante o tratamento, quando houver 
a constatação de fatos que, a critério do 
cirurgião-dentista, prejudiquem o bom 
relacionamento com o paciente ou o 
pleno desempenho da profissão. 

A falta de pagamentos acordados 
previamente ao início do tratamento, 
é um exemplo. Nessas situações, o 
cirurgião-dentista tem o dever de 
comunicar a recusa ao paciente ou 
responsável legal, por escrito. Também 
tem de fornecer ao cirurgião-dentista 
que lhe suceder todas as informações 
necessárias para a continuidade do 
tratamento. 

E       
xiste transgressão ou 
extrapolação da ética, caso o 
profissional da Odontologia 

se recuse a atender determinados 
pacientes? Apenas em situações 
específicas, o cirurgião-dentista pode 
se negar a prestar atendimento, sem 
danos para o decoro da profissão. 
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Ao sentir-se intimidado ou constrangido 
por alguma situação que venha a extrapolar 
a relação profi ssional-paciente ou a 
prejudicar o bom relacionamento entre 
ambos, o cirurgião-dentista tem o direito 
de renunciar ao atendimento, devendo 
comunicar o paciente previamente por 
escrito e fornecer ao outro cirurgião-
dentista as informações necessárias para a 
continuidade do tratamento.

Constrangimento

Discordância de tratamento
O cirurgião-dentista também tem 

resguardado o direito de renunciar ao 
atendimento de pacientes que insistirem 
em realizar procedimento considerado 
não recomendável ou desnecessário pelo 
profi ssional. Em seu artigo 5º, inciso I, 
o Código de Ética Odontológica afi rma 
que “constituem direitos fundamentais 
dos profi ssionais inscritos, segundo suas 
atribuições específi cas: diagnosticar, 
planejar e executar tratamentos, com 
liberdade de convicção, nos limites de suas 
atribuições, observados o estado atual da 
Ciência e sua dignidade profi ssional”. 

O cirurgião-dentista pode e deve 
exercer sua atividade profi ssional com 
liberdade de convicção.  Caso o paciente 
insista em que o profi ssional adote 
determinada linha de tratamento, o 
Código de Ética Odontológica garante 
ao profi ssional o direito de renunciar ao 
seu atendimento. Ou seja, esse é outro 
exemplo de constatação de fato que, a 
critério do profi ssional, prejudique o bom 
relacionamento com o paciente ou o pleno 
desempenho profi ssional. 

Em caso de renúncia ao tratamento, 
desde que por motivo justifi cável, o 
cirurgião-dentista deverá comunicar 
previamente, por escrito, ao paciente 
ou seu responsável legal, fornecendo 
ao cirurgião-dentista que lhe suceder 
todas as informações necessárias para a 
continuidade do tratamento, conciliar os 
honorários e informar sobre a necessidade 
da continuidade do tratamento, sob pena 
de confi gurar infração ética por abandono 
de paciente.

Doenças infectocontagiosas
Como fi ca o caso de paciente com 

doença infectocontagiosa, como a Aids? 
A Lei nº 12.984/14 tipifi ca como crime 
a conduta de discriminar o portador 
do HIV e o doente de Aids em razão de 
sua condição. Se um cirurgião-dentista 

Todos os valores referentes ao 
tratamento precisam ser informados 
ao paciente com antecedência, salvo 
em casos de urgência — ocasião em 
que os honorários e os procedimentos 
odontológicos poderão ser arbitrados 
e cobrados posteriormente. Os valores 
devem ser repassados ao paciente de 
modo não abusivo e não aviltante, sempre 
de forma clara e precisa. É dever do 
profi ssional esclarecer o motivo de cada 
cobrança. 

O Código de Ética Odontológica 
estabelece que constitui infração ética 
oferecer serviços gratuitos a quem possa 
remunerá-los adequadamente. Caso o 
paciente não tenha condições fi nanceiras 
de remunerar o profi ssional pelos serviços 
prestados, o cirurgião-dentista poderá 
isentá-lo da cobrança dos honorários. 

É importante ressaltar que essa situação 
difere totalmente do profi ssional que 
veicula publicidade e propaganda de 
serviços gratuitos. Nesse sentido, são 
infrações éticas a divulgação ou a oferta de 
consultas e diagnósticos gratuitos ou sem 
compromisso, além da oferta de trabalho 
gratuito com intenção de autopromoção e 
da realização de campanhas na qual haja 
troca de favores.

Caso suspeite de alguma 
inconsistência no documento 
apresentado (carteira do convênio), 
o profi ssional deve entrar em contato 
com a operadora para confi rmação 
dos dados e validade do plano. Se 
constatada qualquer tentativa de 
fraude, o profi ssional pode recusar o 
atendimento.

Em quaisquer das situações é 
importante que o profi ssional esgote 
todas as alternativas existentes, antes 
de tomar a medida de recusa ao 
atendimento.

Convênio Odontológico

Falta de dados ou dados suspeitos
Se o paciente se recusar a fornecer 
algum dado sobre sua condição 
de saúde, necessário à anamnese, 
ou se o profi ssional suspeitar 
da veracidade de algum dado 
informado, ele poderá recusar a 
continuidade do atendimento. Mas, 
antes, é recomendada uma conversa 
esclarecedora para compreender as 
inconsistências nas informações. No 
caso de dados pessoais, é possível 
consultar o site da Receita Federal 
para verifi car se o CPF do paciente 
existe e está ativo, e a veracidade do 
nome fornecido. 

Falta de dados ou 
dados suspeitos

deixar de atender o paciente por ele 
ser soropositivo, poderá responder a 
processo criminal passível de pena de 
reclusão de um a quatro anos, além de 
multa. O artigo 1º, inciso IV da mesma 
lei se refere ao profi ssional da saúde, 
incluindo o da Odontologia, e atesta 
que constitui crime “recusar ou retardar 
atendimento de saúde”.

Falta de dados ou dados suspeitos
Se o paciente se recusar a fornecer 
algum dado sobre sua condição de 
saúde, necessário à anamnese, ou se 
o profi ssional suspeitar da veracidade 
de algum dado informado, ele 
poderá recusar a continuidade do 
atendimento. Mas, antes, é recomendada 
uma conversa esclarecedora para 
compreender as inconsistências 
nas informações. No caso de dados 
pessoais, é possível consultar o site 
da Receita Federal para verifi car se o 
CPF do paciente existe e está ativo, e a 
veracidade do nome fornecido. 



10 PESQUISA

De olho na saúde bucal
Mais de 50,8 mil brasileiros de todas as capitais e do interior serão 
examinados dentro da maior pesquisa odontológica da história do país. 
Dados ajudarão a desenvolver políticas públicas

C     
om a tarefa de analisar a saúde 
bucal da população brasileira e 
identificar as principais doenças 

odontológicas da população, o Ministério 
da Saúde lançou, em 11 de fevereiro 
passado, a Pesquisa Nacional de Saúde 
Bucal — SB Brasil 2020 (vigência 2021-
2022). Os dados compilados ajudarão o 
Governo Federal a subsidiar as políticas 
públicas sanitárias. 

O levantamento epidemiológico é 
realizado a cada 10 anos e permite 
verificar a prevalência de agravos da saúde 
bucal. O evento de lançamento ocorreu 
durante assembleia conjunta do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO) com os 
presidentes dos Conselhos Regionais de 
Odontologia (CROs). Os coordenadores 
estaduais de saúde bucal de todo o país e 
presidentes de entidades odontológicas 
nacionais também participaram.

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 
— SB Brasil 2020 estava prevista para o 
ano passado, mas precisou ser remarcada 
por conta da pandemia da covid-19. A 
expectativa é de que 50,8 mil moradores 
de 422 municípios sejam examinados. É a 
maior amostra da história. 

Profissionais da saúde farão uma 
primeira visita técnica aos domicílios. 
Caso os moradores aceitem participar 
da pesquisa, eles receberão nova visita, 
dessa vez de um cirurgião-dentista e de 
um anotador. Ambos farão a entrevista 
e o exame bucal dos cidadãos. Todas 
as medidas de biossegurança foram 
reforçadas, de forma a garantir a 
integridade da saúde de moradores e das 
equipes de campo.

No primeiro semestre de 2022, a coleta 
de dados acontecerá em Belo Horizonte 
e em outras capitais brasileiras, antes de 

se estender para municípios do interior. 
De acordo com a Dra. Efigênia Ferreira, 
professora da Faculdade de Odontologia 
da Universidade Federal de Minas Gerais e 
uma das responsáveis técnicas e científicas 
da SB Brasil 2020, um grupo de oito 
docentes começou a trabalhar no projeto 
em 2018. “Foi um trabalho incansável, 
construído em conjunto pela UFMG e 
pelo Ministério da Saúde, que começou 
a compilar uma série de dados em 2004, 
algo muito importante e pouco frequente 
no mundo”, afirma Dra. Efigênia. “É um 
ganho para a população brasileira ter 
essa série que vai para a terceira coleta. 
É uma coisa muito boa você ter um 
acompanhamento de 30 anos de uma 
população.”

Por sua vez, o titular da Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde do Ministério 
da Saúde, Raphael Câmara, destaca que o 
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envolvimento do CFO foi crucial para a 
realização da pesquisa. “Para o Governo 
Federal, a saúde bucal é prioridade 
máxima. O orçamento da saúde bucal 
aumenta ano após ano. Inclusive, nós 
solicitamos aumento de orçamento para 
a atenção primária junto ao Ministério 
da Economia. A exemplo do pré-natal 
odontológico, que, entre 2020 e 2021, 
teve aumento de 16% no indicador de 
investimento. Toda gestante do Brasil 
tem que ter pelo menos uma consulta 
odontológica. Vamos implementar 
novas medidas em 2022 e, para isso, 
contamos com o apoio dos Conselhos 
de Odontologia”.

Wellington Carvalho, coordenador-
geral de Saúde Bucal do Ministério 
da Saúde, explica que a pesquisa 
mobiliza mais de 2 mil profi ssionais, 
entre cirurgiões-dentistas, técnicos e 
auxiliares em saúde bucal e integrantes 
da Estratégia de Saúde da Família, 
como agentes comunitários de saúde, 
responsáveis pela mobilização da 
população. “Esse novo modelo de 

pesquisa nacional viabiliza que cada 
estado saiba as condições de saúde 
bucal da sua população”, ressalta. 
Carvalho agradeceu o envolvimento 
dos Conselhos de Odontologia nas 
etapas de planejamento e de amostra da 
pesquisa. Também frisou a importância 
da participação de cirurgiões-dentistas, 
auxiliares e técnicos em Odontologia. 
“Eles contribuirão ricamente para o 
aprimoramento das políticas públicas 
em saúde bucal.” 

Um diferencial da edição deste ano 
é a criação de um repositório com 
todos os documentos de treinamento. 
“A ideia é deixarmos todo o material 
disponível para que outras pesquisas 
possam utilizá-lo futuramente”, afi rmou 
o coordenador-geral de Saúde Bucal. 
“A principal novidade está no fato de 
que os dados serão representativos para 
cada unidade federativa do Brasil. Nas 
edições anteriores, eles diziam respeito 
a todo o país e às regiões. Agora, cada 
estado terá dados sobre as condições de 
saúde bucal de sua população.”

Para o Dr. Juliano do Vale, presidente 
do CFO, a SB Brasil 2020 representa um 
momento histórico para a Odontologia 
no Brasil. “Um levantamento dessa 
magnitude, com quase mil pesquisadores 
em cerca de 500 municípios, nos trará 
informações com muitas condições de 
nos balizar em políticas públicas com 
racionalidade, com segurança e com 
comprometimento de melhores resultados 
dos investimentos”, declarou. 

O presidente do CFO aproveitou 
para reforçar o compromisso em prol 
de avanços na Odontología brasileira, 
considerada a maior e melhor do 
mundo. “Juntos, precisamos direcionar 
nossos esforços, com apoio político e 
institucional, para melhorar a Odontologia 
e a condição de saúde bucal dos 
brasileiros. Consequentemente, é possível 
melhorar todos os demais índices de 
saúde da população. Nós temos a missão 
de transformar a cultura de valorização 
da Odontologia, do serviço público de 
saúde bucal e dos profi ssionais do SUS, 
amparados em políticas públicas.”

Conheça a SB Brasil — 2020

Pesquisa baseada na coleta de dados socioeconômicos, por 
meio de questionário, seguida da avaliação da saúde bucal.

O que é

Amostragem

Faixa etária

Objetivo

Resultado

Apoio

848 pesquisadores percorrerão 422 municípios. Eles coletarão dados 
e avaliarão a condição de saúde bucal de 50,8 mil pessoas. Todas 
as capitais brasileiras estarão contempladas.

As pessoas a serem avaliadas serão divididas por faixa etária: 
5 anos, 12 anos, 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos.

Identifi car as necessidades e agravos bucais mais prevalentes. 
Eles servirão de base para o desenvolvimento de políticas de 
saúde pública bucal.

Os agravos identifi cados terão estimativas por 
estados, capitais e regiões de municípios do interior. 

O trabalho contará com o auxílio de equipes de campo 
compostas por 2,5 mil profi ssionais da Atenção Primária à 
Saúde (APS) em todo o Brasil.

Im
ag

em
 m

er
am

en
te

 ilu
str

at
iv

a: 
Fr

ee
pi

k



12 INFORMAÇÃO

Im
ag

em
 m

er
am

en
te

 ilu
str

at
iv

a: 
Fr

ee
pi

k

Biossegurança 
em pauta

Máxima atenção ao protocolo 
sanitário no ambiente de trabalho

E
m todo o consultório odontológico, 
padrões de máximo rigor em 
biossegurança são uma regra. 

Com a pandemia da covid-19, os 
profissionais devem atuar sob um 
princípio fundamental: “Trabalhe como 
se todos estivessem contaminados”. O 
profissional precisa ter em mente que o 
fato de pacientes infectados, sintomáticos 
ou assintomáticos, apresentarem alta carga 
viral nas vias aéreas superiores aumenta 
a chance de contato com o vírus no 
consultório odontológico.

A produção de aerossóis durante os 
procedimentos odontológicos amplifica a 
necessidade de cuidados. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a própria 
Anvisa recomendam a frequente 
higienização das mãos, a utilização de 
vestimentas descartáveis (gorro e jaleco), 
além do uso de óculos de proteção, 
protetor facial e máscara tipo PFF2/N95. 

O Ministério da Saúde publicou a 
segunda edição do Guia de Orientações 
para Atenção Odontológica no contexto 
da covid-19. O documento de 86 páginas, 
fruto de contribuições do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO) com a 
Coordenação-Geral de Saúde Bucal, 
atualiza os cuidados baseados em 
evidências técnicas e estratégicas de 
vivência odontológica. A nova edição traz 
dois capítulos inéditos: Agravos bucais 
relacionados à Covid-19 e Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

Ela também define e organiza os 
atendimentos odontológicos nas redes de 
atenção primária (unidades de saúde), 
secundária (Centros de Especialidades 
Odontológicas) e terciária (hospitais). 
Outra novidade é o aperfeiçoamento da 
teleorientação e do telemonitoramento, 
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em atendimento à Resolução CFO 
226/2020, o que auxilia na prevenção 
de infecções associadas à infecção pela 
covid-19.

Por sua vez, para resguardar a 
segurança do profi ssional, o CROSP 
lançou, em 2020, um manual de 
biossegurança intitulado Adequações 
técnicas em tempos de covid-19. O 
objetivo principal é impedir infecções 
cruzadas durante o atendimento 
odontológico. Em 18 páginas, a 
publicação traz informações sobre 
os cuidados ao receber o paciente, 
os procedimentos de desinfecção, as 
barreiras mecânicas que reduzem o 
risco de contaminação, a sequência da 
paramentação e da desparamentação 
dos EPIs, e sugestões para o controle e 
a dispersão de gotículas e de aerossóis 
lançados durante o tratamento.

As medidas de precaução 
recomendadas pelo manual incluem, 
também, o agendamento da consulta 
— com uma sondagem sobre o 
estado de saúde geral do paciente (se 
apresenta algum sintoma sugestivo 
para a covid-19) — e a restrição 
ao uso da cuspideira durante o 
atendimento, dando preferência à 
ponta sugadora com bocal amplo, 
manuseada pela auxiliar de saúde 
bucal. O documento orienta que o 
processo de desinfecção das superfícies 
das áreas de trabalho seja feito com 
a utilização de EPI completo — as 
mãos devem estar cobertas com 
luvas de polinitrila (domésticas ou 
de jardinagem). Também alerta que a 
máscara cirúrgica não deve ser usada 
sob o respirador, pois compromete o 
vedamento no rosto do usuário. 

Manual 
do CROSP 
Adequações 
técnicas em 
tempos de 
covid-19.

Segunda 
edição do Guia 
de Orientações 
para Atenção 
Odontológica 
no contexto 
da covid-19 do 
Ministério da 
Saúde.

Aponte a 
câmera do 
seu celular 
e acesse

A produção de aerossóis durante os procedimentos 
odontológicos amplifi ca a necessidade de cuidados. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a própria 
Anvisa recomendam a frequente higienização das mãos, 
a utilização de vestimentas descartáveis (gorro e jaleco), 

além do uso de óculos de proteção, protetor facial e 
máscara tipo PFF2/N95.
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Adeus ao papel
Prescrição digital ganha cada vez mais adeptos. 
Saiba como aderir ao método e quais os principais benefícios

C
om a pandemia da covid-19, a 
prescrição digital ganhou força e 
relevância. O cirurgião-dentista 

consegue, por meio de seu computador, 
emitir o receituário eletrônico — a 
ferramenta dispensa a assinatura de 
documentos físicos. O acesso ao serviço 
é simples: basta o profi ssional instalar 
em sua máquina um certifi cado digital 
e realizar o download dos formulários-
padrão necessários para a prescrição, 
em site criado pelo Conselho Federal de 
Odontologia (https://prescricaoeletronica.
cfo.org.br/). 

Ao acessar o formulário-padrão desejado, 
o cirurgião-dentista deve preencher os 
dados necessários, colocar a assinatura 
digital e salvar o documento com o nome 
do paciente. Depois, é só enviar o novo 
arquivo criado para o paciente ou para uma 
farmácia, por exemplo. 

O uso do certifi cado digital é 
crucial para o processo — ele tem 
força de documento eletrônico 
com reconhecimento público de 
autenticidade. 

A tendência é de que a prescrição 
digital seja cada vez mais utilizada. O 
arquivo pode ser enviado, inclusive, 
em um aplicativo de conversa. A 
autenticidade do documento é validada 
instantaneamente Neste caso, são 
validados os dados do certifi cado digital 
e da inscrição do profi ssional.

Outra vantagem está no fato de 
a prescrição digital ser altamente 
sustentável, sem a utilização de papel e 
impressão. Além disso, por ser eletrônica, 
é facilmente armazenável. Não necessita 
de espaço físico. 

Vale esclarecer que a prescrição 
digital é opcional, ou seja, não invalida 

a prescrição física, para aqueles que 
preferirem esse modelo.

Apesar de o processo de prescrição de 
um documento em sua forma digital ser 
bastante simples, são necessários alguns 
conhecimentos e habilidades, em especial 
no que diz respeito à instalação do 
certifi cado digital. As dúvidas podem ser 
esclarecidas no próprio site criado pelo CFO, 
no qual o cirurgião-dentista encontrará um 
vídeo tutorial e um manual.

A expectativa é de que, muito em 
breve, a prescrição digital seja a principal 
modalidade de receituário. No futuro, será 
possível que a pessoa forneça apenas o 
CPF em uma farmácia, e o estabelecimento 
saberá quais remédios ela precisa. Também 
será possível ter um histórico do consumo 
de medicamentos dessa pessoa, de forma 
que profi ssionais da saúde tenham acesso 
durante ou antes da consulta.
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Certifi cado digital
Atualmente, mais de 20 empresas 

são credenciadas pelo governo 
para a emissão de certifi cados 
digitais. Qualquer uma delas será 
aceita como autenticadora da 
prescrição eletrônica. Mas, atenção: 
a prescrição digital somente é 
possível para pessoas físicas. 

Entenda como fazer a prescrição 
digital por meio de etapas

1 5

2
6

3 7

4 8

Adquira um certifi cado digital. 
Diversas empresas credenciadas 
no mercado oferecem o serviço. 
Duas empresas de certifi cação 
digital estão cadastradas no 
Programa de Parceiras do CROSP 
e oferecem vantagens exclusivas 
aos inscritos. Consulte em: https://
crosp.org.br/parcerias/. Caso já 
possua certifi cado digital, não será 
necessária uma nova aquisição.

Instale o certifi cado digital. Esse 
processo deverá ser feito com 
o suporte da empresa que 
comercializou o certifi cado. O 
apoio da empresa na instalação é 
considerado de suma importância.

Faça o download, no site do 
Conselho Federal de Odontologia 
(CFO), dos “formulários-padrão” 
com os quais pretende fazer a 
prescrição. O endereço é https://
prescricaoeletronica.cfo.org.br/

Instale gratuitamente em seu 
computador o software Adobe 
Reader, para acessar o formulário-
padrão. Insira os dados e salve 
uma cópia em PDF.

Crie uma prescrição 
eletrônica em forma 
de teste junto à 
empresa que vendeu o 
certifi cado digital. Isso 
é garantia de sucesso 
posterior na utilização 
da prescrição digital.

Preste atenção ao salvar 
o “novo arquivo” com a 
prescrição eletrônica. 
Lembre-se de salvá-lo 
com nome diferente — 
preferencialmente, com o 
nome do paciente. 

De posse do arquivo digital 
gerado, envie o arquivo a 
quem for de direito. Utilize 
o próprio e-mail ou o 
aplicativo de conversas.

Apenas na primeira vez, ao 
criar a prescrição eletrônica 
de teste, valide o arquivo 
gerado para ter certeza de 
que tudo correu bem. Isso 
deve ser feito no site https://
assinaturadigital.iti.gov.br/

Algumas empresas certifi cadoras 
podem exigir prova de vida presencial; 
outras, aceitam que o processo ocorra 
de forma remota. 

A utilização de um certifi cado 
digital não se restringe ao exercício da 
Odontologia. Aqueles que adquirem 
o serviço podem se benefi ciar de uma 

diversa gama de serviços públicos, 
como: a assinatura da declaração 
de renda junto à secretaria da 
Receita Federal, obtenção e envio de 
documentos a cartórios, transações 
seguras junto a instituições 
fi nanceiras, assinatura de contratos e 
outros documentos digitais.
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P
róximo à época de enviar aos 
inscritos os boletos e os avisos 
sobre o pagamento da anuidade, 

o Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo (CROSP) recebe 
comunicações sobre possíveis fraudes. 
Com a facilidade do pagamento on-line 
surge o temor de se tornar vítima de 
golpistas que lançam mão de boletos 
falsos para ludibriar a vítima. O 
profissional deve desconfiar de boletos 
oriundos de canais não oficiais do 
Conselho.

Para resguardar a segurança do 
profissional da Odontologia, o CROSP 
preocupa-se em validar as bases de 
dados dos inscritos. As dúvidas mais 
frequentes dos inscritos envolvem 
os valores para pagamento, além da 
confirmação de endereços e do banco 
credor do recebimento. 

O relato sobre suspeitas de 
fraudes parte muitas vezes de 
profissionais que ainda preferem 
utilizar a metodologia de 
pagamento diretamente no caixa 
do estabelecimento bancário. 
O cirurgião-dentista e demais 
profissionais da Odontologia 
devem desconfiar da cobrança 
recebida, caso os dados bancários 
estejam irregulares no momento da 
quitação. Por exemplo, se o banco 
credor for diferente do nome que 
constar no boleto físico. Também 
devem duvidar de valores diferentes 
daqueles apresentados no boleto e 
de descontos oferecidos de forma 
irregular. Cobranças recebidas 
por meios não oficiais, diferentes 
daqueles declarados pelo CROSP, 
devem ser ignoradas.

Pagamento seguro
Para afastar o risco de fraudes na quitação de boletos, o CROSP 
recomenda cuidados básicos, como a verificação criteriosa dos dados e o 
processamento automático do documento por meio de código de barras

A geração atual de boletos envolve sites 
seguros, baseados na certificação digital 
SSL, um indicativo de confiabilidade 
contra a ação de hackers. Para reduzir 
riscos, o CROSP implementou várias 
validações de dados para o primeiro 
acesso na área de consulta financeira 
de seu site oficial. Por isso, torna-se 
fundamental que as informações no 
cadastro do inscrito junto ao CROSP 
estejam sempre atualizadas. 

É importante que o profissional 
inscrito no CROSP recorra aos 
canais necessários de atendimento 
para orientação em caso de dúvida 
relacionada à cobrança de anuidades e 
de débitos. Ele deve utilizar o site (http://
www.crosp.org.br), o Fale Conosco 
(https://crosp.org.br/faleconosco/), o 
canal de atendimento pelo WhatsApp ou 
o telefone (11) 3549-5500. 



Em caso de dúvida ou de descon� ança dos boletos 
recebidos, é importante tomar as seguintes medidas:

Como se proteger
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Checagem de dados
Verifi que as informações apresentadas 
no boleto. Os dados do documento 
devem estar corretos, como a data, o 
nome do credor e o número do CNPJ do 
CROSP. Confi rme o valor do documento. 
Desconfi e de erros de português.

Verifi que o meio de recebimento da 
cobrança. Tenha a atenção sobre 
o fato de que alguns meios de 
comunicação podem ser manipulados, 
o que possibilita aos fraudadores gerar 
boletos falsos. Baixe sempre o boleto 
por meio do site do CROSP. Muito 
cuidado com boletos enviados por 
e-mail, WhatsApp, SMS ou redes sociais.

Meio de cobrança

Confi ra a resolução atual do CROSP em 
que constem os valores das anuidades 
e os débitos para cada categoria.

Evite fazer pagamentos on-line utilizando pontos 
públicos de wi-fi . Isso pode expor os dados do 
boleto e aumentar os riscos de golpe. 

Mantenha o antivírus do computador sempre 
atualizado, a fi m de evitar problemas mais sérios.

Ao pagar o boleto, escolha sempre a leitura 
automática pelo código de barras.

Meio de pagamento

Antivírus

Valores das anuidades e débitos

Conexão de internet
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Passo a passo para consultar 
débitos e gerar boleto pelo site

Ao clicar em “Visualizar débitos”, 
você terá acesso aos débitos em 
aberto. A seguir, basta escolher 
os débitos que deseja pagar.

6

Acesse o site do CROSP 
(http://www.crosp.org.br) 
e escolha a opção 
“Pagamento da Anuidade”.

1

Para ter acesso ao Painel de 
Controle Financeiro, clique 
em Pagamento On-line.

2

Você será direcionado para 
a tela painel de consulta de 
dados, protocolos, requerimentos 
e simulação de valores. Na tela 
“Serviços On-Line”, escolha a 
opção “Financeiro”.

4

Faça o login no sistema 
colocando seu CPF (ou CNPJ)
e a senha. Caso seja o primeiro 
acesso, preencha o cadastro.

3

Clique no botão “Pagar” e escolha 
entre as modalidades “À vista” e 
“Parcelado”. Nessa etapa você pode 
gerar o boleto. Ao clicar em “Con� rmar”, 
basta salvá-lo como PDF ou imprimi-lo.

7

Se preferir a modalidade 
“Pagamento — Cartão de 
crédito”, será encaminhado 
para o preenchimento de 
dados do cartão e fará a opção 
pelo número de parcelas. 

8

Nesta tela, você poderá 
consultar os débitos, realizar 
parcelamentos e consultar 
os parcelamentos vigentes.

5
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D
esde janeiro deste ano, os 
inscritos no Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo 

(CROSP) e o público em geral contam 
com uma ferramenta de comunicação 
que dá acesso mais rápido a informações. 
Por meio do WhatsApp, no telefone +55 
800 700 5572, o profi ssional da 
Odontologia pode retirar a segunda 
via do boleto da anuidade e de débitos 
anteriores, informar-se 
sobre o processo de inscrição no 
Conselho, entre outras funções. O uso 
da ferramenta tem aumentado de forma 
exponencial desde sua adoção pelo 
CROSP.

O atendimento via WhatsApp começa 
a ser feito por meio de um bot, um tipo 
de robô que saúda o interlocutor e, 
por meio do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF), reconhece o profi ssional inscrito 
no CROSP. Se detectar que a pessoa não 
tem registro no CROSP, ele solicitará o 
nome e o e-mail, antes de realizar um 
procedimento de fi ltragem, a fi m de 
redirecionar o atendimento de acordo 
com o assunto da “chamada”.

Após a triagem, o robô encaminha o 
interlocutor a um dos serviços on-line 

Ligação 
direta
com você
Canal de atendimento do CROSP via WhatsApp 
agiliza o processamento de demandas e facilita a 
vida do profi ssional da Odontologia. Por meio dele, 
é possível tratar assuntos como a consulta de débitos 
e de informações sobre inscrição e denúncias

ou a um atendente humano. O 
atendimento é rápido, até por questões 
técnicas exigidas pela plataforma 
adotada. No fi m do processo, o usuário 
da ferramenta será devolvido para o 
robô, que lançará uma pesquisa de 
satisfação que visa garantir a melhoria 
constante do serviço.

Em entrevista ao CROSP em Notícia, 
Mikie Kawakami, gerente de parcerias 
estratégicas do WhatsApp, afi rmou 
que a ferramenta tem mudado a forma 
de comunicação com o mundo por 
ser um aplicativo simples, prático, 
confi ável, democrático e inclusivo. 
“O WhatsApp foi pensado para todos 
os públicos. Ao utilizar tecnologia de 
ponta, profi ssionais de diversas áreas 
podem ganhar escala no atendimento 
ao público e entregar praticidade e 
efi ciência”, explicou. 

De acordo com Mikie, o uso do 
WhatsApp por entidades de classe, 
como o CROSP, e por empresas, no 
relacionamento com o público é uma 
tendência crescente. “O cliente pode ser 
atendido sem precisar esperar na linha 
do telefone ou sem esperar horas ou dias 
para receber a resposta de um e-mail. 

+55 800 700 5572
Anote aí!

Atendimento do CROSP 
via WhatsApp

Este mundo é possível com o WhatsApp”, 
destacou.

Ela aponta vários ganhos na adesão ao 
aplicativo como canal de relacionamento 
com o cliente, como a escala no 
atendimento; melhora no Net Promoter 
Score (NPS, uma ferramenta para avaliar 
o nível de satisfação do interlocutor); e 
a otimização do atendimento humano. 
“Além, é claro, da satisfação do público 
por ter sua demanda atendida de forma 
mais rápida”.

CANAL DE ATENDIMENTO
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20 DÚVIDAS FREQUENTES

O CROSP Responde reúne as dúvidas dos 
inscritos e respostas da autarquia sobre 
ética, fi scalização e outros temas 
relacionados à Odontologia 
e às atribuições do Conselho

CROSP
Responde

1.Meu paciente fez uma 
denúncia no CROSP 
solicitando a devolução do 
valor pago pelo tratamento. 
Serei obrigado a devolver?

Se a pretensão do paciente for a 
devolução do dinheiro, precisará 
recorrer ao Poder Judiciário. Nos 
processos éticos não há acordos 
fi nanceiros, nem a determinação de 
ressarcimentos ou indenizações. 

No entanto, em decorrência de 
apresentação de denúncia, a conduta 
do inscrito será apurada perante 
o Código de Ética Odontológica 
(Resolução CFO-118/2012) e 
somente após o devido processo legal 

2.Moro distante da sede do 
CROSP. Como posso ter 
“vistas” do meu processo?

Considerando o sigilo que 
deve ocorrer nos processos 
ético-disciplinares, 
somente as partes e seus 
procuradores podem ter 
acesso ao processo. Assim, 
caso a parte não tenha 
possibilidade de comparecer 
pessoalmente na secretaria 
da Comissão de Ética, 
poderá constituir um 
procurador para consultar 
o processo e fotografar seu 
conteúdo, se julgar cabível.

e após o exercício do contraditório 
e ampla defesa, em caso de 
confi rmação de infração, poderá 
haver as punições previstas no 
artigo 51 (advertência confi dencial, 
em aviso reservado; censura 
pública, em publicação ofi cial; 
suspensão do exercício profi ssional 
até 30 dias e cassação do exercício 
profi ssional ad referendum do 
Conselho Federal), bem como, 
poderá ser aplicada pena pecuniária 
a ser fi xada pelo Conselho Regional, 
arbitrada entre 1 (uma) e 25 
(vinte e cinco) vezes o valor da 
anuidade, devendo dobrar em caso 
de reincidência, isto é, em caso de 
novo cometimento de infração. 



3.Diante da pandemia, 
como estão sendo as 
audiências e julgamentos 
da Comissão de Ética?

Atualmente, as audiências estão 
ocorrendo de forma on-line, por 
meio de aplicativos.

4. Por quanto tempo o prontuário 
deve ser guardado?

O Código de Ética Odontológica 
dispõe que é obrigatória a elaboração 
e a manutenção de forma legível 
e atualizada de prontuário e a sua 
conservação em arquivo próprio, 
seja de forma física ou digital. Com 
o advento da Lei n.º 13.787/2018, 
passou-se a exigir que o prontuário 
deve ser guardado pelo prazo mínimo 
de 20 (vinte) anos a partir do último 
registro. No entanto, em caso de 
qualquer intercorrência, considerando 
que o prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos para a apuração dos fatos pelo 
CROSP, só começa a correr a partir 
da data do protocolo da denúncia, 
recomenda-se que os profi ssionais 
guardem o prontuário por prazo 
indeterminado.

5.Como agir quando o paciente 
busca o cirurgião-dentista para 
ter uma segunda opinião em 
relação ao tratamento sugerido 
por outro profi ssional?

Em princípio, uma vez consultado 
pelo paciente a respeito de um 
tratamento odontológico sugerido 
por outro profi ssional, não 
constituirá infração ética a segunda 
opinião do cirurgião-dentista, 
desde que não haja crítica a um 
suposto erro técnico-científi co 
do colega, bem como às técnicas 
utilizadas pelo outro profi ssional 
como sendo inadequadas ou 
ultrapassadas. É válido ressaltar que 
o Código de Ética Odontológica só 
permite a crítica por intermédio 
de uma representação ao Conselho 
Regional, oportunidade em 
que o profi ssional questionado 
acerca do tratamento dispensado 
poderá apresentar a sua defesa, 
resguardando-se o sigilo, a 
privacidade e o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.

6. Sou cirurgião-dentista 
e quero divulgar o 
“Harmonize Day” no meu 
consultório, que será um dia 
dedicado exclusivamente 
para atendimentos de 
harmonização orofacial. 
É permitido esse tipo de 
anúncio?

Esse tipo de divulgação, assim como 
“Botox Week”, “Mês da Ortodontia”, 
“Campanha de Clareamento Dental”, 
“Semana do Implante”, “Dia do Botox” 
etc. é considerada infração ética, pois 
confi gura ato de mercantilização 
da Odontologia, aliciamento de 
pacientes e promove a concorrência 
desleal e a desvalorização da profi ssão.

7. Tenho uma página da minha 
clínica odontológica em rede 
social e faço a divulgação 
dos tratamentos realizados 
com imagens do diagnóstico 
e da conclusão (antes e 
depois) do tratamento. Estou 
cometendo infração ética?

De acordo com a Resolução CFO 
nº 196/2019, somente o cirurgião-
dentista executor do procedimento 
pode realizar esse tipo de 
divulgação e desde que exista 
também a autorização prévia do 
paciente ou de seu representante 
legal, por meio da assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido –TCLE.

8. Sou Auxiliar em Saúde 
Bucal (ASB) e gostaria de 
oferecer meus serviços em 
um grupo que participo no 
Facebook. Existe alguma 
vedação quanto a isso?

Sim, pois, de acordo com 
a Lei Federal nº 11.889, de 
24 de dezembro de 2008, 
é vedado ao ASB fazer 
propaganda de seus serviços, 
mesmo em revistas, jornais 
ou folhetos especializados da 
área odontológica.

Aponte a câmera 
do seu celular 

para o QR Code 
e envie a sua 

pergunta. Ela será 
respondida nas 

próximas edições.

Ainda fi cou com 
alguma dúvida?
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Site do CROSP disponibiliza padrões de documentos 
utilizados pelos profissionais da Odontologia. 
Material facilita o atendimento, além de conferir 
segurança e assertividade

Ferramenta para 
o cirurgião-dentista

P
ara facilitar a vida do cirurgião-
dentista e permitir que ele exerça 
sua atividade com segurança e 

assertividade, o Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo (CROSP) 
disponibilizou, em seu site, os padrões 
de documentos utilizados com 
frequência pelo profissional. 

Entre os modelos disponíveis, estão: 
  Consentimento livre e esclarecido; 
  Contrato de prestação de serviços 

odontológicos;
  Prontuário odontológico;

Aponte a 
câmera do seu 

celular para 
o QR Code e 
acesse a lista 

de padrões de 
documentos 

com os 
respectivos links.
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  Receituário; 
  Contrato de estágio — Laboratórios 

de TPD;
  Minuta de contrato de prestação de 

serviço (TPD);
  Minuta de contrato de prestação de 

serviços de prótese dentária; 
  Declaração para Auxiliar em Prótese 

Dentária (APD). 

Apesar de os modelos terem todas as 
informações recomendáveis 
em cada caso, os formulários podem 
ser customizados, se necessário.



ANÚNCIO
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