
CROSP colabora para avanços 
na Odontologia em São Paulo

Persistência e política legítima do CROSP colaboram para aproximar  
a classe odontológica dos seus principais objetivos: Valorização 
profissional, melhor remuneração e mais assistência pública

NovoCrosp
InStItuCIOnal

Nos últimos meses foram divulgadas 
pelo Governo medidas que devem 
aperfeiçoar a assistência odontológi-

ca na rede pública do Estado e melhorar as 
condições de trabalho dos cirurgiões-dentis-
tas. Uma bandeira histórica foi atendida com 
a isonomia salarial com os médicos. O pro-
grama Sorria São Paulo foi ampliado de 200 
para 360 cidades. A fluoretação das águas vai 
alcançar todos os municípios paulistas e foi 
lançado o programa de Odontologia Hospita-

lar. Todos esses resultados tiveram influência 
direta do CROSP.
“Foram conquistas importantes, mas o históri-
co desses projetos demonstra como é árduo e às 
vezes demorado o processo para que os avan-
ços ocorram na prática. Nossa estratégia tem 
sido persistir nos pleitos, apresentar evidências 
técnicas das necessidades e negociar de manei-
ra honesta e com foco em resultados. Como se 
vê, tem dado certo”, diz o Dr. Emil Adib Ra-
zuk, presidente do CROSP. ................. Pág .12
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CROSP contra a Rede unna
Rede UNNA é mais uma ação dos planos contra a 
Odontologia. 
.............................................................................................. Pág .04

PlanOS

a Bonança dos planos 
Operadoras faturam mais de R$ 1,6 bi em 2010. 
Apenas 37,5% foram utilizados em procedimentos 
odontológicos. .................................................................... Pág .06

PlanOS

www.crosp.org.br

EdItORIal 

EntREvISta
Secretário de Estado da Saúde 
O Secretário de Estado da Saúde, Giovanni 
Guido Cerri, avalia que o Estado de São Paulo 
esta intensificando sua atenção à assistência 
odontológica da população e considera 
fundamental a colaboração que o CROSP e as 
demais instituições têm oferecido ao poder 
público. ............................................................................. Pág .16

“É preciso união”
É evidente que as operadoras desejam evitar a 
negociação coletiva e continuar a obter sucesso 
impondo suas condições individualmente. Agem 
assim porque sabem que seríamos mais bem 
sucedidos se defendessemos nossos interesses em 
grupo. 
E o problema não afeta exclusivamente os 40% 
de profissionais credenciados aos convênios. 
Todos os cirurgiões-dentistas são prejudicados, 
pois a remuneração aviltante desvaloriza a 
Odontologia................................................................ Pág .2
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Não existe plano sem cirurgião-dentista, 
mas o cirurgião-dentista existe sem o plano

editorial

Recentemente os cirurgiões-dentistas foram sur-
preendidos por mais um golpe das operadoras 
de planos odontológicos. Nove empresas unifi-

caram suas operações e concentraram mais de 40% do 
setor sob seu domínio. Com esse movimento, que tem 
a OdontoPrev a frente e é objeto de estudo do Depar-
tamento Jurídico do CROSP, as companhias seguem 
com a estratégia de acumular poder para determinar 
unilateralmente as condições no relacionamento com 
os cirurgiões-dentistas.
 O primeiro resultado, como era esperado, foi 
a imposição de uma tabela de procedimentos que vai 
pressionar ainda mais a remuneração dos profissionais. 
Os valores então praticados já são aviltantes, em muitos 
casos inferiores aos custos de materiais e em nenhuma 
situação faziam justiça à exigência de alta capacitação 
técnica para o exercício da Odontologia. 
 Por outro lado, apesar da deterioração do ce-
nário e da insatisfação unânime da classe, a própria 
OdontoPrev revelou que 80% dos cirurgiões-dentistas 
credenciados já aceitaram as novas e draconianas con-
dições. Se a informação for verdadeira, é muito preocu-
pante. Ora, os planos tomam uma atitude que os benefi-
ciam e prejudicam gravemente os cirurgiões-dentistas e 
estes concordam. Que motivos eles têm para mudar sua 
posição? 
 É compreensível que os colegas que atendem 
os planos se sintam pressionados por questões finan-
ceiras e que os compromissos do dia-a-dia os obriguem 
a aceitar condições que normalmente seriam inaceitá-
veis. No entanto, é preciso analisar que essa atitude, 
que pode parecer sem alternativa imediata, só agrava o 
problema. 
 Enquanto as empresas contarem com uma 
força de trabalho que mantém sua operação funcionan-
do, elas continuarão diminuindo a remuneração para 
aumentar seus lucros. E o que é difícil agora, logo se 
tornará insustentável. E, quando isso acontecer, o pro-
fissional credenciado há mais tempo, com as finanças 
debilitadas, será substituído por outro disposto a se ar-
riscar no negócio. E com este, em pouco tempo, aconte-
cerá o mesmo. No final, estamos alimentando um ciclo 
virtuoso para os planos e trágico para nós.
 Está claro que as operadoras não estão inte-

ressadas em estabelecer uma parceria produtiva com os 
cirurgiões-dentistas. Posso afirmar isso porque à frente 
do CROSP já participei de inúmeras iniciativas, movi-
mentos e negociações para solucionar o problema e sei 
bem como as empresas tratam as nossas reivindicações 
(veja a linha do tempo na pág. 8). 
 Atualmente, temos tentado abrir um diálogo 
com as operadoras por intermédio Sindicato Nacional 
das Empresas de Odontologia de Grupo – Sinog. Desde 
julho de 2011 eles só tomaram providências no sentido 
de protelar essa reunião. 
 É evidente que desejam evitar a negociação 
coletiva e continuar obtendo sucesso impondo suas 
condições individualmente. Sabem que seríamos mais 
bem sucedidos se defendessemos nossos interesses em 
grupo. A situação não se resolve porque as empresas 
conseguiram nos dividir e estabelecer acordos indivi-
duais. 
 E o problema, é bom lembrar, não afeta ex-
clusivamente os 40% de profissionais credenciados aos 
convênios. Todos os cirurgiões-dentistas são afetados, 
pois a remuneração aviltante desvaloriza a profissão em 
geral.
 O CROSP vai continuar sua luta para conse-
guir uma remuneração digna para os cirurgiões-dentis-
tas, inclusive na questão da participação nos lucros das 
operadoras. Mas os colegas devem se conscientizar de 
que unidos seremos mais fortes. É necessária a adesão 
aos movimentos e, principalmente, uma atitude mais 
coletiva. Temos que mudar nossa filosofia, aproveitar 
nosso potencial quando estamos juntos e perceber que 
na relação entre planos e profissionais o equilíbrio de 
forças está invertido, afinal não existe plano sem ci-
rurgião-dentista, mas o cirurgião-dentista existe sem o 
plano.
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Classe contra a Rede UNNA
O site (www.crosp.org.br) divulgou o “Manifesto contra os abusos 
praticados pela Rede UNNA”, assinado por diversas instituições. O 
documento afirma que a “relação entre cirurgiões-dentistas e operadoras 
de planos de saúde atingiu recentemente níveis de desequilíbrio 
prejudiciais ao bom desempenho do trabalho odontológico, à garantia 
da qualidade dos serviços prestados e do bem estar dos pacientes”. Veja 
a íntegra no site.

Na rede

Emil Adib Razuk
Presidente do CROSP 
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curtas

conselho sorteia viagem durante o ciosP
Durante o 30o CIOSP (Congresso Interna-

cional de Odontologia de São Paulo), o 
CROSP realizou o sorteio de uma viagem 

com acompanhante para São Francisco, nos EUA, 
onde vai acontecer o Congresso da ADA (Ameri-
can Dental Association). 
 Todos os cirurgiões-dentistas que partici-
param da pesquisa de opinião realizada pelo Con-
selho, e estavam em dia com a tesouraria e sem 
processos éticos, puderam concorrer ao prêmio.
 Dezenas de pessoas acompanharam o 
sorteio que foi realizado no estande do CROSP e 
que contou com a presença do presidente da au-
tarquia, Emil Adib Razuk, além de Briana Fitzge-
rald e Cesar Barradas, representantes da ADA e de 
conselheiros do CROSP.
 O vencedor foi Celso Perez dos Santos, 
que foi comunicado por telefone pelo Dr. Emil  
e foi receber o certificado no dia seguinte. “Foi 
uma surpresa muito grande. Estava voltando do 
médico quando o Dr. Razuk ligou, eu pensei que 
era pegadinha. Mas foi uma surpresa muito boa”, 
conta Celso.
 O cirurgião-dentista ressalta ainda a 
importância da participação nas pesquisas rea-
lizadas pelo CROSP. “É muito interessante para 
saber o que as pessoas estão pensando. Eu fui 
muito sincero em todas as respostas. Acho im-
portante e deveria ser feita até mais vezes, pelo 
menos umas duas vezes por ano”. 
 Da mesma maneira, Celso considerou 

evento em ribeirão Preto vão 
reunir profissionais da saúde bucal
Entre os dias 23 e 25 de maio, a Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto vai promover, 
em parceria com a Secretaria Estadual de 

Saúde, dois eventos voltados aos profissionais da 
saúde bucal: o Encontro Paulista de Administra-
dores e Técnicos do Serviço Público Odontológi-
co (EPATESPO 2012) e o Congresso Paulista de 
Odontologia em Saúde Coletiva (COPOSC 2012).
 Com o tema “O Município, a Saúde Bucal, 
a Regionalização da Atenção à Saúde: Caminhos e 
Desafios”, a programação envolve simpósios, pa-
lestras e debates que pretendem abordar assuntos 
relevantes para o setor. 
 Além disso, o evento contará com a expo-
sição de casos de sucesso na área odontológica rea-
lizados por municípios paulistas. “O encontro terá 

uma parte de trabalhos, onde os municípios podem 
apresentar experiências que estão dando certo. O 
EPATESPO serve como um intercâmbio na saúde 
pública. Um modelo exitoso apresentado por uma 
cidade pode ser aplicado em outras”, explica o co-
ordenador odontológico da secretaria municipal de 
saúde de Ribeirão Preto, Pedro José Bistane.
 O evento é voltado para administradores, 
gestores, cirurgiões-dentistas, auxiliares, técnicos 
em prótese dentária e aberto a todos os profissio-
nais de saúde bucal que atuam ou se interessam 
pela saúde pública. “É uma forma de trocar expe-
riências e informações. Mesmo aquela pessoa que 
está lá na ponta trabalhando precisa saber por que 
o evento chegou a algumas definições. Esse inter-
câmbio possibilita isso, entender como funciona a 

fundamental que a participação fosse restrita aos 
inscritos com as mensalidades em dia e sem pro-
cessos éticos. “Isso é um exercício de cidadania”, 
disse.
 A viagem será realizada em outubro, na 

data do próximo congresso realizado pela ADA, 
em São Francisco, que será entre os dias 18 e 21. 
“É muito legal a premiação. Isso só incentiva os 
profissionais, o CROSP está de parabéns!”, decla-
rou o ganhador do prêmio.

Conselheiros do CROSP, Rogério Kairalla, Emil Adib Razuk e Maria Lúcia Zarvos Varellis e a representante
da ADA Briana Fitzgerald, entregam o prêmio ao vencedor Celso Perez do Santos que estava acompanhado

de sua esposa Solange Cavalcanti Perez , que também é cirurgiã-dentista

rede, a regionalização. São temas de interesse de 
quem está no serviço público” ressalta Bistane. 
 O EPATESPO é realizado desde 1989, 
quando a cidade de Piracicaba acolheu o evento. 
Desde então, procura reunir pessoas dos mais va-
riados segmentos na área de saúde bucal, passando 
pelos profissionais de odontologia, contando tam-
bém com a participação de estudantes de gradua-
ção e pós-graduação, pesquisadores, gestores, ati-
vistas sociais e membros de conselhos de saúde. 
 O evento será realizado na UNIP (Uni-
versidade Paulista) de Ribeirão Preto. As inscri-
ções para participação e também apresentação de 
trabalhos são gratuitas. Todas as orientações po-
dem ser encontradas na página oficial do evento: 
www.ribeiraopreto.sp.gov.br/epatespo. 
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CROSP está articulado com Conselhos e Entidades para combater imposições da Rede 
Unna. Em outra frente, cobra respostas das operadoras para outros pontos que prejudicam 
os cirurgiões-dentistas. O sucesso, no entanto, depende da união da classe.

rede uNNa é mais uma ação 
dos planos contra a odontologia

Nove operadoras de planos odonto-
lógicos (OdontoPrev, Sepao, Pron-
todente, Rede Dental, Biodent, 
Bradesco Dental, Care Plus Dental, 

Dentalcorp e OdontoServ), que concentram 
42% do atendimento, anunciaram a integração 
das suas operações formando a Rede UNNA, 
que, como efeito (ou objetivo) principal, produ-
ziu uma tabela única de valores para os proce-
dimentos. 
 Naturalmente, as empresas adotaram 
o menor valor de cada tabela, o que significou 
uma redução de cerca de 65% na remunera-
ção dos cirurgiões-dentistas, que já era irri-
sória. “É mais um golpe dos planos contra os 
profissionais. Além dos valores aviltantes que 
eles oferecem, agora pretendem acabar com a 
pouca concorrência que havia no setor. Isso 
vai piorar as condições já ruins que observa-
mos hoje”, avalia o presidente do CROSP.

 A Rede UNNA também pretende insti-
tucionalizar a exigência de radiografia anterior 
e posterior ao tratamento, o que é proibido por 
regulamentação do Ministério da Saúde e Por-
taria do CFO.
 Para discutir a reação da classe odon-
tológica foi realizada uma reunião em Salva-
dor no dia 02/03 que contou com a partici-
pação de representantes do CFO, CROs de 
diversos estados e sindicatos. A conselheira-
-secretária do CROSP, Maria Lucia Zarvos 
Varellis, esteve no evento. “São Paulo apoia 
e integra o movimento que deverá desenca-
dear várias ações para que esse panorama 
possa ser modificado. Os valores praticados 
atualmente inviabilizam a prestação do ser-
viço”, diz ela. 
 “Nós vamos continuar com a inces-
sante luta para aumentar a remuneração. O 
que os planos pagam, em grande parte dos 
casos não cobre os custos. Em nenhum pro-
cedimento o valor é justo. Vamos expor o 
problema e as empresas para a opinião pú-
blica e aconselhar aos cirurgiões-dentistas 
que não se credenciem aos planos nessas 

condições”, avisa o Dr. Emil.
 
Luta permanente
Se isso vier a acontecer, o CROSP não pode-
rá ser acusado de radicalismo, pois há vários 
meses está tentando, sem sucesso, abrir um 
diálogo com as operadoras. No dia 20 de ju-
lho de 2011, o Conselho se reuniu com diri-
gentes do Sindicato Nacional das Empresas 
de Odontologia de Grupo (SINOG) para de-
monstrar o desequilíbrio na relação entre 
empresas e profissionais. Em documento en-
tregue pelo Dr. Emil na ocasião e assinado em 
conjunto com a APCD e a ABCD, as entidades 
informavam:
 “[...] A contratação de planos odonto-
lógicos aumentou cinco vezes nos últimos 10 
anos. A receita do setor alcançou R$ 1,6 bi-
lhões em 2010, sendo que a despesa assisten-
cial atingiu apenas R$ 732 milhões em 2010. 
No mesmo ano, a sinistralidade das opera-
doras exclusivamente odontológicas foi de 
46%, enquanto a das médico-hospitalares foi 
de 81,1%. Evidencia-se, portanto, que o setor 

A conselheira-secretária do CROSP, Maria Lucia Zarvos Varellis, participa da reunião em Salvador

Comente esta matéria pelo e-mail
novocrosp@crosp.org.br

PlaNos
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vem apresentando significativa lucrativida-
de, enquanto os profissionais cirurgiões-den-
tistas vêm tendo remunerações ínfimas”.
 O documento concluía: “É inadmissí-
vel que o setor mantenha altas taxas de lu-
cratividade e rentabilidade à custa da remu-
neração inadequada dos profissionais e da 
utilização de artifícios, como a expansão das 
glosas administrativas”.
 Diante do exposto, o CROSP e demais 
entidades solicitaram que o sindicato, repre-
sentando seus membros, facilitasse as nego-
ciações em relação aos seguintes pontos:

■ “Definição de reajuste imediato nos 
valores praticados pelas operadoras 
de planos odontológicos;

■ Instituição de data-base anual 
para reajuste dos procedimentos 
odontológicos;

■ Redução no número de glosas 
administrativas praticadas pelo setor;

■ Cumprimento da Portaria CFO 
102/2010, que proíbe o uso 
indiscriminado de raio-X;”

Também reivindicou ao SINOG que prestasse 
as seguintes informações:

■ “Identificação dos reajustes praticados 
na remuneração dos procedimentos 
no período entre 2000 e 2011;

■ Identificação do valor do tíquete 
médio praticado pelo mercado 
na comercialização dos planos 
odontológicos coletivos e individuais 
no período de 2000 a 201;”

 O SINOG se comprometeu a colocar 
o assunto em pauta em assembléia das as-
sociadas para encaminhar um diálogo entre 
empresas e representantes dos cirurgiões-
-dentistas. Após alguns meses de silêncio 
e provocado por inúmeras cobranças do 
CROSP, o sindicato respondeu alegando que:

■ “Não pode se manifestar em nome de 
suas afiliadas quanto à questão rela-
tiva à remuneração dos profissionais, 
pois se trata de assunto a ser livremen-
te negociado por elas.

■ Qualquer interferência do SINOG na 
questão poderia caracterizar crime de 

abuso de poder econômico, previsto na 
Lei nº 8.884/94.”

 O CROSP rejeitou a argumentação in-
formando que “em nenhum momento solici-
tou ao SINOG que impusesse às suas afiliadas 
qualquer tabela de preços. O que foi solicitado 
ao SINOG é que, em razão de sua representa-
tividade conferida pela Constituição Federal, 
participasse de negociações junto ao CROSP 
e outras entidades de classe”. 

 Ademais, o CROSP lembrou que ao 
contrário da alegação atual, o sindicato re-
presentou suas associadas em uma negocia-
ção com entidades odontológicas que resul-
tou em um reajuste emergencial de 10% nos 
procedimentos. O acordo foi assinado pelo 
SINOG representando as operadoras na sede 
do CROSP no dia 31 de maio de 2005 (veja 
foto abaixo).
 Também reiterou que nada impediria 
a realização de um levantamento para ofe-
recer as informações sobre os reajustes aos 
profissionais e o valor do tíquete médio dos 

planos no período entre 2000 e 2011.
 “Nossa avaliação é de que se trata de 
uma estratégia de protelação e que eles não 
estão dispostos a iniciar uma negociação. Em 
defesa dos cirurgiões-dentistas teremos que 
tomar outras providências”, diz o presidente 
do CROSP.
 Nos últimos anos, o CROSP esteve 
presente em todas as ações que pretenderam 
melhorar a remuneração oferecida pelos pla-
nos. Recriou a Comissão Estadual de Convê-
nios e Credenciamento, fez interlocução com 
a ANS e participou de todas as iniciativas co-
letivas nesse sentido, inclusive em conjunto 
com os médicos.   

A classe precisa se unir

 É unânime entre a classe odontológi-
ca a insatisfação com os valores pagos pelos 
planos e o sentimento se intensificou após o 
anúncio da criação da Rede UNNA. No en-
tanto, segundo a OdontoPrev, 80% dos cirur-
giões-dentistas credenciados já aceitaram as 
novas regras. 
 “É necessária uma união maior da 
classe em torno do objetivo. Se não houver 
um posicionamento firme dos colegas que 
atendem os planos, a capacidade de nego-
ciação das instituições como o CROSP fica 
reduzida. As empresas só vão negociar quan-
do sentirem a contrariedade da classe no dia-
-a-dia, na sua fonte geradora de lucros que 
são os cirurgiões-dentistas. Estamos prontos 
para representá-los, mas precisamos que ve-
nham juntos. Por isso é fundamental a parti-
cipação nas atividades e movimentos promo-
vidos pelo CROSP”, finaliza o Dr. Emil.

Registro da ocasião em que o SINOG, representando as operadoras, negociou e chegou a um acordo com o CROSP  em 2005

Ofícios enviados ao SINOG
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Este é o valor total arrecadado pelasoperadoras

Enquanto as maiores operadoras se juntam para achatar ainda mais a remuneração dos 
cirurgiões-dentistas, seus próprios números não param de crescer. Segundo o balanço da 
OdontoPrev, a empresa terminou o quarto trimestre de 2011 com caixa líquido de R$207,8 
milhões, sem nenhum endividamento. As dívidas ficam apenas para os consultórios

crescimento de um lado, 
achatamento de outro

PlaNos

Logos de alguns dos principais planos odontológicos do país.

Segundo a publicação do Sin-
dicato Nacional das Empre-
sas de Odontologia de Grupo 
(SINOG) “Assistência Suple-

mentar à Saúde no Brasil - Segmento 
Odontológico” o setor que ele repre-
senta (que, no documento, é conve-
nientemente denominado ‘mercado’) 
saltou de 2.761.608 beneficiários no fi-
nal de 2000 para 16.030.617 em 2011. 
Um crescimento de espantosos 480,48%.
 As operadoras que oferecem 
exclusivamente planos odontológicos 
faturaram em 2010 R$ 1.671.930.882 
(Um Bilhão, seiscentos e setenta e 
um milhões, novecentos e trinta mil 
e oitocentos e oitenta e dois reais). 
Desse montante, empregaram R$ 
627.056.563 em “procedimentos odon-

tológicos”, rubrica de onde sai o paga-
mento para os cirurgiões-dentistas. Ou 
seja, 37,5% do arrecadado. 
 Nesse “mercado” se destaca a 
OdontoPrev, responsável pela Rede 
UNNA. A empresa informou que fechou 
2011 com um incremento de 11,2% em 
seu número de beneficiários. Superou 
a marca de 5,5 milhões de brasileiros. 
Essa multidão, é bom lembrar, vai se 
tratar com os milhares de cirurgiões-
-dentistas credenciados (já que opera-
dora não faz tratamento nem fornece 
material odontológico) que ficam com 
menos da metade da receita gerada. E 
a bolada não é pouca.
 A receita operacional líquida da 
OdontoPrev em 2011 foi de R$ 835,3 
milhões, resultado 22% maior que o 

obtido em 2010. Esse bom desempenho 
permitiu à empresa encaminhar uma 
proposta de distribuição de dividendos 
complementares aos acionistas no va-
lor de R$ 72 milhões. Se a sugestão for 
aprovada pela assembléia, seus sócios 
receberão uma remuneração total rela-
tiva ao ano de 2011 de R$160 milhões.
 Em seu informe de rendimentos 
a empresa fez questão de frisar que ter-
minou o quarto trimestre de 2011 com 
caixa líquido de R$207,8 milhões, sem 
nenhum endividamento. Infelizmen-
te, a maioria dos cirurgiões-dentistas, 
principais responsáveis pela realização 
desses lucros, continua no vermelho. 

Comente esta matéria pelo e-mail
novocrosp@crosp.org.br
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evolução dos Beneficiários de Planos exclusivamente odontológicos
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competência Nº Beneficiários ∆% ∆% em relação ao ano de

receita do setor odontológico em r$

Odontologia
de Grupo 227.948.628 496.996.263318.063.099 759.452.616 938.853.086267.402.078 633.347.480386.601.045 815.555.750 1.232.304.937

Cooperativa
Odontológica 127.973.104 246.760.410182.282.651 323.371.412 402.048.363146.583.673 277.509.651212.341.728 360.835.017 439.625.945

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Operadoras
Exclusivamente
Odontológicas

355.921.732 743.756.673500.345.750 1.082.824.028 1.340.901.449413.985.751 910.857.131598.942.773 1.176.390.767 1.671.930.882

1.671.930.882
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Este é o valor pago pelos 
procedimentos odontológi-
cos realizados pelos Cirur-

giões-dentistas

Este é o valor total arrecadado pelasoperadoras

despesa assistencial das operadoras exclusivamente odontológicas

total Procedimentos odontológicos764.963.415 627.056.563

uma conta rápida

1.044.874.319
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a luta do crosP por melhores condições de trabalho nos convênios 
é tão longa quanto o histórico de abusos cometidos pelas empresas

2001

PlaNos

OUt/2001 JAN/2003 SEt/2004  

FEv/2005   

MAi/2003 DEz/2004 MAR/2005  JUl-AgO/2002 

CFO, CROSP, Sinog e 
PROCON criam grupo 
técnico para averiguar 
operadoras de planos 
odontológicos

O Ministério Público Estadual é acio-
nado pelo CROSP para instaurar inqué-
rito civil no sentido de cessar o “abusivo e 
ilegal comportamento” da Golden Cross. O 
motivo da representação foi a propagan-
da da operadora de seguro que prometia 
aos conveniados “assistência odontológica 
gratuita por 12 meses”. 

O CROSP promove um encontro en-
tre cirurgiões-dentistas e opera-
doras para buscar maneiras de apri-
morar o relacionamento. Na ocasião, 
o Dr. Emil manifestou preocupação em 
relação à baixa remuneração e sugeriu 
um reajuste imediato, além de alguma 
forma de participação dos profissio-
nais nos lucros das operadoras. 

Uma nova rodada de negociações é 
realizada pelo CROSP, dessa vez na 
cidade de Campinas. Novamente o 
Dr. Emil alertava que havia muito 
inconformismo entre os profissio-
nais e que era necessário restabe-
lecer um clima de colaboração. Ele 
ainda considerou que o momento 
exigia, por parte das operadoras,  
mais que o simples reconhecimento 
da legitimidade das reivindicações 
da classe. “É urgente apresentar 
medidas que melhorem a remune-
ração”, cobrou.

O CROSP cobra providên-
cias da ANS sobre o caso 
Golden Cross.

O CROSP envia ao Sindicato 
Nacional de Odontologia de Grupo 
(Sinog) um documento oficial 
solicitando novamente o reajuste 
dos valores pagos aos cirurgiões-
-dentistas. O texto afirmava: “Em-
bora as prestadoras de serviços 
odontológicos tenham
comparecido às reuniões do 
CROSP e tomado conhecimento 
de tais reivindicações, nenhuma 
proposta foi apresentada até o mo-
mento, o que aumenta as tensões 
entre os cirurgiões-dentistas con-
veniados e operadoras de saúde”.

O CROSP encaminha uma solici-
tação para que a ANS obrigue os 
planos a aceitarem as solicitações 
de exames laboratoriais feitas pe-
los profissionais. No comunicado, 
o Conselho informa que a postura 
das operadoras “não encontra 
respaldo legal e fere a Lei 5081/66, 
que regula o exercício da Odon-
tologia, cumulado com o disposto 
na Resolução 185/93 do Conselho 
Federal de Odontologia”. 
A medida foi aplaudida pelo Dr. 
Artur Cerri, presidente da Socie-
dade Paulista de Estomatologia 
e Câncer Bucal e da Associação 
Brasileira de Cirurgião-Dentista 

na ocasião, que reconheceu 
o esforço do Crosp em pres-
sionar a ANS para resolver 
a “constrangedora situ-
ação pela qual passa o 
cirurgião-dentista”.

O CROSP divulga que mais de 700 
operadoras estão descredenciadas 
pela ANS. 
Em reunião com representantes das 
empresas, realizada em Ribeirão 
Preto, o Conselho chama a atenção 
para a baixa remuneração.
O CROSP notifica a Golden 
Cross por conta de comercial 
da empresa anunciando que ao 
adquirir um seguro saúde médico o 
cliente teria, gratuitamente, direito 
a um plano odontológico.   
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a luta do crosP por melhores condições de trabalho nos convênios 
é tão longa quanto o histórico de abusos cometidos pelas empresas

MAi/2005   

AgO/2005 
JAN-MAR /2006 

JUN/2005 NOv/2005 NOv/2006 

Após seis meses de negociações, o 
CROSP anunciou um acordo com 
as operadoras, representadas pelo 
Sinog, que permitiu um reajuste 
emergencial de no mínimo 10% 
nos valores pagos pelos procedi-
mentos odontológicos. Na ocasião, 
o Sinog, presidido pelo Dr. Carlos 
Roberto Squillaci, negociou em 
nome das empresas e assinou um 
documento em seu nome. Ou seja, 
fez exatamente aquilo que o sindica-
to hoje, para protelar negociações, 
alega estar impedido de fazer.

O CROSP denuncia que parte das 
operadoras não estava cumprin-
do o acordo feito dois meses antes 
de conceder reajuste emergencial 
mínimo de 10% nos procedimen-
tos. Ao ser questionado, o Sinog se 
limitou a informar que recomendou 
às associadas cumprirem o acordo. 
Mais um caso no longo histórico de 
protelações e compromissos não 
cumpridos.

CROSP insiste que os cirurgiões-den-
tistas devem denunciar as opera-
doras que se recusam a atender 
as solicitações por exames labo-
ratoriais e divulga novamente os 
contatos responsáveis pelo assunto 
na ANS e no CROSP. Após receber 
as denúncias, o Conselho enviou 
ofício às empresas citadas e exigiu 
o cumprimento da regra e solicitou 
providências por parte da ANS. Tam-
bém foram publicados os nomes dos 
planos denunciados.

ANS coloca em consulta o novo rol de 
procedimentos odontológicos elabora-
do em conjunto com o CROSP.

O CROSP se reúne com a ANS e integra 
comissão responsável pela revisão do 
rol de procedimentos odontológicos. No 
mesmo dia, foram tratados de processos 
em andamento na agência, entre eles a 
reclamação pela oferta de atendimento 
odontológico gratuito por parte da Golden 
Cross e os subsídios para estudos técnicos 
a fim de possibilitar a participação dos 
cirurgiões-dentistas nos lucros das 
operadoras. No encontro o Dr. Fausto 
Pereira dos Santos, presidente da ANS, 
desabafou: “As operadoras pagam uma 
mixaria [...] Se essa relação não mudar, 
todos vão para o buraco”.

A Agência Nacional de Saúde (ANS) comu-
nica às operadoras que a recusa dos pedi-
dos por exames laboratoriais é prática 
ilegal. A medida foi uma resposta positiva 
à reivindicação do CROSP feita em março 
daquele ano. O Dr. Emil comentou que 
aquela era “uma vitória da persistência”.

CROSP publica nota oficial das entidades que representam 
os cirurgiões-dentistas. O documento afirmava: 
“O mercado de trabalho odontológico no Brasil vem sofrendo 
transformações significativas na maneira como os pacientes estão 
chegando aos consultórios. Essa relação tem sido intermediada por 
planos de saúde, convênios e credenciamentos, que encaminham uma 
parcela considerável de pacientes aos consultórios, porém pagam aos 
profissionais valores que não podemos considerar justos. [...] Nossa 
categoria precisa conscientizar-se de que os honorários vêm sendo 
flagrantemente aviltados. É imprescindível lutarmos juntos, 
profissionais e entidades odontológicas, a fim de reverter essa situa-
ção inaceitável de desvalorização do trabalho odontológico”.

JUN /2009
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JAN-FEv/ 2010 MAR-AbR 2011 
O CROSP cria a Câmara Técnica de Odon-
tologia de Grupo e lança o ciclo de pales-
tras, que percorreu capital e as principais 
cidades do interior, “Como Trabalhar com 
Convênios com Eficiência e Resultado”. 
Em conjunto com a ANS, o Conselho apre-
senta o guia “Orientações ao Cirur-
gião-Dentista prestador de serviços 
às operadoras de Planos de Saúde”. 
O guia foi o primeiro material elaborado 
pela ANS com uma entidade de classe com 
a finalidade de esclarecer os profissionais 
sobre vários aspectos como seus direitos, 
deveres e responsabilidades, o tamanho 
do segmento, como ele se encontra dentro 
do sistema de saúde e o alcance dos proce-
dimentos odontológicos.
O secretário-executivo da ANS, Dr. Alfre-
do Scaf, afirmou: “Essa parceria com o 
CROSP foi muito produtiva pela troca de 
informações e importante por permitir 
avançarmos em outras áreas sempre em 
vista do usuário e do profissional”.

O CROSP se articula a entidades médicas e promove uma 
grande manifestação contra a baixa remuneração ofere-
cida pelos planos. O ato chamou a atenção da população 
e motivou a cobertura da grande imprensa. Aos jornais, o 
Dr. Emil afirmou: “A categoria quer oferecer bons serviços 
à população, mas a remuneração, de cerca de R$ 15
para alguns procedimentos, traz prejuízos aos profis-
sionais, que têm uma formação qualificada”.
O Conselho se reúne com representantes das operadoras 
em São Paulo em duas oportunidades. Não houve con-
senso. As empresas justificam que não podem pagar mais 
porque a Agência de Saúde Suplementar (ANS) proíbe 
reajustes.
Em abril, Dr. Emil Razuk e o conselheiro Dr. Marco 
Antonio Manfredini vão ao Ministério Público relatar a 
insatisfação dos cirurgiões-dentistas tanto em relação à 
baixa remuneração como as interferências das operadoras 
no tratamento odontológico. “A partir do momento em que 
recebermos essas denúncias de interferência no atendi-
mento, é possível que o Ministério aja para mudar 
esse quadro, principalmente no que se refere aos direitos 
do consumidor”, comentou o promotor Jorge Luiz Ussier, 
coordenador- geral do Centro de Apoio Operacional Cível e 
de Tutela Coletiva do MP.

MAiO/2010 OUt/2010 
O CROSP, junto com outras entidades, 
cria a Comissão de Convênios e 
Credenciamento do Estado de 
São Paulo para defender a classe 
odontológica no relacionamento com 
as operadoras. É lançada em Brasília 
a Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Odon-
tológicos (CBHPO) pela CNCC 
(Comissão Nacional de Convênios e 
Credenciamentos). O documento foi 
resultado do trabalho da Câmara Téc-
nica, integrada pelo CROSP, instituída 
em 2005 para promover a atualização 
do rol de procedimentos.

O CROSP divulgou que a 
palestra “Como Trabalhar com 
Convênios com Eficiência e Re-
sultado” já havia sido assistida 
por 1.600 cirurgiões-dentis-
tas em todo o Estado

AgO/2011 MAR/2012 
O CROSP se reúne com o Sinog e entre-
ga um documento, assinado em conjun-
to com a ABCD e APCD, com reivindi-
cações dos cirurgiões-dentistas, com 
destaque para os seguintes pontos:

■ Definição de reajuste imediato nos 
valores praticados pelas operadoras 
de planos odontológicos;

■ Instituição de data-base anual para 
reajuste dos procedimentos odonto-
lógicos;

■ Redução no número de glosas admi-
nistrativas praticadas pelo setor;

■ Cumprimento da Portaria CFO 
102/2010, que proíbe o uso 

    indiscriminado de raio-X

O CROSP integra grupo nacional 
formado por representantes do CFO, 
CROs e sindicatos, que discute ações 
da classe contra a formação da Rede 
UNNA.

SEt/2011 
CROSP alerta os cirurgiões-dentistas para o 
risco de um projeto da ANS, que se encontrava 
em consulta pública, permitir que planos odon-
tológicos fossem oferecidos como “brinde” por 
operadoras de planos de saúde. 

“É um erro. Isso vai desvalorizar a saúde bucal 
junto à população e deteriorar ainda mais o 
equilíbrio financeiro da Odontologia suplemen-
tar”, disse o Dr. Emil, que convocou os colegas a 
se manifestarem contrariamente à proposta.

O CROSP participa da atualização do Código de 
Ética Odontológica e entre as suas sugestões que 
foram incorporadas pelo novo documento está a 
seguinte regra relativa às operadoras: “Cons-
titui dever atender as determinações e 
notificações expedidas pela fiscalização 
do Conselho Regional, suspendendo a 
prática irregular e procedendo as devidas 
adequações, sendo vedado o uso indis-
criminado de Raios X com finalidade, 
exclusivamente, administrativa em subs-
tituição à perícia/auditoria e aos serviços 
odontológicos.”

Comente esta matéria pelo e-mail
novocrosp@crosp.org.br
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A prática expõe pacientes a riscos desnecessários e desprestigia os cirurgiões-dentistas. 
O objetivo é economizar com auditorias e multiplicar glosas.

a obrigatoriedade 
indiscriminada de raios-X

PlaNos

Além da baixa remuneração, outro foco 
da luta do CROSP por melhorias no re-
lacionamento profissional entre cirurgi-
ões-dentistas e planos odontológicos é 

o combate à exigência indiscriminada de raios-x 
para comprovar a realização dos tratamentos. 
 Diante disso, o Conselho tem realizado 
todos os procedimentos legais e disciplinares per-
mitidos para apurar essa conduta que fere não só 
os dispositivos éticos, como também as normas 
impostas pela ANVISA, Conselho de Saúde Su-

Código de Ética Odontológica

É vedado o uso indiscriminado de Raio-X com finali-
dade, exclusivamente, administrativa em substituição à 
perícia/auditoria e aos serviços odontológicos.

Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – 
CONSU nº8, de 03 de novembro de 1998 – Dispõe 
sobre mecanismos de regulação nos Planos e Seguros 
Privados de Assistência à Saúde.

“Art. 2º. Para adoção de práticas referentes à regulação 
de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão 
vedados:

I – qualquer atividade ou prática que infrinja o Código 
de Ética Médica ou o de Odontologia;

II – qualquer atividade ou prática que caracterize con-
flito com as disposições legais em vigor (...)
Art. 4º. As operadoras de planos ou seguros privados 
de assistência à saúde, quando da utilização de meca-
nismos de regulação, deverão atender às seguintes exi-
gências:
(...)
V – garantir, no caso de situações de divergências mé-
dica ou odontológica a respeito de autorização prévia, a 
definição do impasse através de junta constituída pelo 
profissional solicitante ou nomeado pelo usuário, por 
médico da operadora e por um terceiro, escolhido de 
comum acordo pelos dois profissionais acima nomea-

plementar e ANS. O objetivo é fazer com que to-
das as operadoras observem a Resolução do CFO 
102/2010, protegendo a saúde da população e a 
dignidade do cirurgião-dentista. 
 Ao exigir radiografias ou imagens foto-
gráficas antes e depois dos procedimentos odon-
tológicos, além de expor os pacientes à riscos 
desnecessários, as operadoras desprestigiam o ci-
rurgião-dentista, questionando sem justo motivo 
a efetivação do serviço odontológico e colocando 
em dúvida a licitude dos atos profissionais para, 

com isso, fundamentar glosas imotivadas. 
 Essa prática das empresas claramente 
visa evitar custos com o que seria correto: Em 
caso de dúvidas sobre o serviço prestado a opera-
dora deve encaminhar o caso à auditoria externa 
ou interna.

Comente esta matéria pelo e-mail
novocrosp@crosp.org.br

Porque as operadoras não podem fazer exigências de uso indiscriminado de raios-x:
dos, cuja remuneração ficará a cargo da operadora. (...)”

Portaria ANVISA 453/98 – Sistema de Proteção 
Radiológica

“2.2. A justificação é o princípio básico de proteção ra-
diológica que estabelece que nenhuma prática ou fonte 
adscrita a uma prática deve ser autorizada a menos que 
produza suficiente benefício para o indivíduo exposto 
ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimen-
to que possa ser causado.

2.3. O princípio da justificação em medicina e odontolo-
gia deve ser aplicado considerando:

a) Que a exposição médica deve resultar em um benefí-
cio real para a saúde do indivíduo e/ou para sociedade, 
tendo em conta a totalidade dos benefícios potenciais 
em matéria de diagnóstico ou terapêutica que dela de-
corram, em comparação com o detrimento que possa 
ser causado pela radiação ao indivíduo.

(...)

2.5. Fica proibida toda exposição que não possa ser jus-
tificada, incluindo:
a) Exposição deliberada de seres humanos aos raios-x 
diagnósticos com o objetivo único de demonstração, 
treinamento ou outros afins que contrariem o princípio 
da justificação;
b) Exames radiológicos para fins empregatícios ou pe-
riciais, exceto quando as informações a serem obtidas 

possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado, ou 
para melhorar o estado de saúde da população. (...)”

 Lei 9656/98 – Dispõe sobre os planos e seguros priva-
dos de assistência à saúde.

Art. 10, inciso IX – não possui cobertura assistencial os 
tratamentos ilícitos ou antiéticos ou não reconhecidos 
pelas autoridades competentes.

Considerações sobre a prática:

■ Exposição dos pacientes e profissionais aos riscos da 
radiação sem justo motivo;

■ Demonstração evidente de que as operadoras preten-
dem substituir uma futura e suposta perícia/audito-
ria, por auditoria prévia;

■ Questionamento prévio sobre os procedimentos 
odontológicos realizados, com o único objetivo de 
redução de eventuais custos com auditoria externa 
ou interna para apuração dos fatos;

■ Claramente um dos objetos da exigência é produzir 
glosas pela ausência do documento e evitar suposta 
futura perícia/auditoria;

■ O cirurgião-dentista se vê obrigado a provar de forma 
indiscriminada todos os seus diagnósticos e atos pra-
ticados, ainda que não tenha ocorrido erro, negligên-
cia, imperícia e imprudência;

■ Fere o direito ético que trata sobre a livre convicção 
para elaborar diagnóstico, prognóstico e tratamento. 
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Persistência e política legítima do CROSP colaboram para aproximar a classe odontológica 
dos seus principais objetivos: Valorização profissional, melhor remuneração e mais 
assistência pública

crosP colabora para avanços 
na odontologia em são Paulo

iNstitucioNal

Em 1976, o então deputado es-
tadual Dr. Emil Adib Razuk, 
atual presidente do CROSP, 
apresentou um projeto de lei 

que obrigava o Governo do Estado de 
São Paulo a fluoretar a água distribu-
ída para a população. Em conseqüên-
cia, entre 1980 e 1983 foram instalados 

pela CETESB, então responsável pela 
área, os primeiros sistemas de fluo-
retação em cerca de quarenta cidades 
que, na época, abrigavam 1,3 milhões 
de habitantes.
 Trinta e seis anos depois, em so-
lenidade no Palácio dos Bandeirantes e 
com a presença do Dr. Emil, o Gover-

nador Geraldo Alckmin anunciou que 
até 2014 todos os 645 municípios do 
Estado contarão com água fluoretada 
e o benefício vai alcançar mais de 40 
milhões de cidadãos. Atualmente, ape-
nas 40 localidades ainda não têm esse 
recurso.
 Em 2003, o CROSP sugeriu ao 

O Governador Geraldo Alckmin, o Secretário de Estado da Saúde, Giovanni Guido Cerri, o Presidente do CROSP, Emil Adib Razuk, e o Presidente da APCD, Adriano Albano Forghieri em solenidade no Palácio dos Bandeirantes
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Governo do Estado a criação do pro-
grama “Sorria São Paulo”, que previa 
um subsídio para as cidades mais ca-
rentes implantarem unidades odon-
tológicas e manterem equipes es-
pecializadas para o atendimento da 
população. Após muitas reuniões e ne-
gociações, o projeto saiu do papel em 
2006 alcançando, inicialmente, 200 
municípios. 
 Motivado pelos resultados posi-
tivos, no mês passado o Governo anun-
cio a extensão do “Sorria São Paulo” 
para 360 cidades. “Devemos agrade-
cer a atuação decisiva do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo 
e a persistência do seu presidente Dr. 
Emil Adib Razuk, aqui presente, pelo 
Programa Sorria São Paulo ter se tor-
nado realidade”, disse, em seu discur-
so, o secretário de Estado da Saúde, 
Giovanni Guido Cerri. 
 No mesmo dia também foi apre-
sentado o programa de Odontologia 
Hospitalar, que vai inserir a assistên-
cia odontológica em todos os 81 hos-
pitais da rede estadual a partir de um 
investimento de R$ 35 milhões anuais 
até 2014 (veja matéria na pág. 14). 
 A iniciativa teve acompanha-
mento e assistência técnica do CROSP 
e outras entidades da área e vai empre-
gar cerca de 250 cirurgiões-dentistas. 
“Isso não significa apenas a expansão 
do mercado de trabalho, embora isso 
seja muito importante, mas represen-
ta a inserção definitiva do cirurgião-
-dentista na equipe multiprofissional 
de saúde, o que valoriza a profissão e 
desperta a atenção da população para 
os cuidados com a saúde bucal. Espero 
que essa conquista aqui em São Paulo 
inspire medidas semelhantes por todo 
o país”, avaliou o Dr. Emil.
 Na solenidade em que foram 
divulgados esses avanços, o presi-
dente do CROSP observou que aquela 
era “uma manhã significativa para a 
Odontologia e ainda mais para a po-
pulação”. Lembrou todos os esforços 
realizados para que os projetos se tor-

nassem realidade e comemorou o rela-
cionamento produtivo que o Conselho 
tem tido com o Poder Público nos últi-
mos anos. 
 O Governador Geraldo Alckmin 
ressaltou os resultados positivos do 
esforço em conjunto e adiantou que o 
Estado pretende continuar investindo 
no setor, com ênfase agora na aten-
ção primária em campanhas educati-
vas nas 5.500 escolas estaduais, nos 
moldes do já consolidado Programa 
e Concurso “A Saúde Bucal”, promo-
vido pelo CROSP. Também manifes-
tou a intenção, compartilhada com o 
CROSP, de levar a assistência odonto-
lógica para os cerca de 40 AMEs (Am-
bulatório Médico de Especialidades) 
de São Paulo.
 “Foram conquistas importan-
tes, mas o histórico desses projetos 
demonstra como é árduo e às vezes de-
morado o processo para que os avan-
ços ocorram na prática. Nossa estra-
tégia tem sido persistir nos pleitos, 
apresentar evidências técnicas das ne-
cessidades e negociar de maneira ho-
nesta e com foco em resultados. Como 
se vê, tem dado certo”, diz o Dr. Emil.

Remuneração

 Outra reivindicação histórica foi 
alcançada no final de 2011. Em dezem-
bro, o Diário Oficial do Estado publicou 
lei que garante a isonomia salarial entre 
cirurgiões-dentistas e médicos no servi-
ço público estadual. 
 “Esta é uma das nossas princi-
pais bandeiras e desde que iniciei mi-
nha trajetória como representante da 
classe luto pela equiparação de salários. 
Conseguimos no Estado e vamos conti-
nuar negociando para que todas as cida-
des adotem a mesma medida”, afirmou 
o presidente do CROSP. 
 Em 1986, como diretor do depar-
tamento de Saúde Escolar da cidade de 
São Paulo, o Dr. Emil convenceu o prefei-
to Jânio Quadros a implantar a isonomia 
no município. A situação, inédita até en-

tão, permaneceu até 1996 quando foi abo-
lida pelo prefeito da época, Paulo Maluf. 
 “Desde 2005 estamos negociando 
com a prefeitura para que a equiparação 
seja restabelecida”, diz o presidente do 
CROSP, revelando mais uma das com-
plexas negociações de que está partici-
pando. Essas conversas, embora ainda 
não tenham alcançado a meta principal, 
já renderam frutos. 
 Ano passado, a Prefeitura san-
cionou decreto regulamentando a con-
cessão de 100% do valor do Prêmio por 
Produtividade e Desempenho (PPD) aos 
profissionais da área odontológica. An-
tes eles recebiam apenas 40% do valor 
máximo da gratificação. Isso represen-
tou inicialmente R$ 929,75 a mais para 
aqueles que cumprem uma jornada de 
20h semanais e R$ 1.859,33 para quem 
tem uma jornada de 40h. O mesmo do-
cumento concedeu 100% de ajuste sa-
larial para os quase 1.200 cirurgiões-
-dentistas da rede municipal. “Foram 
conquistas importantes, mas o objetivo 
final é a isonomia”, insiste o presidente 
do CROSP, que pretende levar a mesma 
reivindicação aos prefeitos de todas as 
cidades do Estado. 
 Para isso, no entanto, ele solicita 
que as lideranças municipais da classe 
se comuniquem com o CROSP. “Preci-
samos saber quais as principais reivin-
dicações em cada localidade para que 
possamos trabalhar em conjunto”, diz o 
Dr. Emil. Ele lembra que, além da iso-
nomia, o CROSP tem obtido êxito em 
outras negociações municipais, princi-
palmente na área fiscal. “Recentemen-
te conseguimos a diminuição do ISSQN 
em algumas cidades, como Piracicaba, e 
também suspendemos a cobrança irre-
gular de uma taxa de saneamento am-
biental em Santo André. Estamos dis-
postos a atuar de maneira semelhante 
em todos os municípios, mas para isso 
é necessária a iniciativa dos colegas da 
região”, finaliza o Dr. Emil. 

Comente esta matéria pelo e-mail
novocrosp@crosp.org.br
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Benefícios identificados no Projeto-Piloto
■ Crianças portadoras de determinados tipo de câncer, que receberam metotrexato (droga que tem como efeito 

colateral ulcerações em boca), no atendimento odontológico tiveram os focos de infecção removidos, além 
de dicas de como higienizar a boca durante quimioterapia. Nesta fase foi possível zerar a reinternação dessas 
crianças, que começaram a se alimentar normalmente pela boca (não precisaram de sonda). Não tiveram 
dificuldades pra falar e passaram a receber menos medicação para dor e menos antibióticos; 

■ Pacientes psiquiátricos graves, que estavam completamente abalados por dor de dente ficaram menos agita-
dos com o atendimento odontológico.

■ Foi possível, ao cirurgião-dentista presente no Mário Covas, identificar o que posteriormente foi confirmado 
como diagnóstico de um sarcoma de Kaposi (tumor maligno) em um paciente portador de HIV;

■ Aos pacientes da UTI, o cirurgião-dentista pôde avaliar se algum foco de infecção estava comprometendo seu 
estado de saúde. 

A Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo irá implantar serviços de 
acompanhamento odontológico em 
toda a sua rede de hospitais estadu-

ais. O programa de Odontologia Hospitalar, 
pioneiro no país, visa integrar o trabalho rea-
lizado por cirurgiões-dentistas ao das equipes 
multidisciplinares dos hospitais, formadas 
por médicos, profissionais de enfermagem, 
nutrição e assistência social, entre outros.
 Um projeto-piloto foi implantado em 
agosto de 2011 no Hospital Estadual Mario 
Covas, em Santo André, o maior público do 
ABC paulista. O objetivo é garantir a manu-
tenção da saúde bucal tanto dos pacientes 
internados como também dos portadores de 
doenças crônicas atendidos regularmente 
nas unidades.
 Hoje o acompanhamento odontoló-
gico acontece em hospitais especializados, 
como o Instituto do Câncer do Estado de São 
Paulo, Instituto de Infectologia Emílio Ri-
bas, Centro de Referência e Treinamento em 
DST/Aids e Cratod (Centro de Referência em 
Álcool, Tabaco e Outras Drogas). A proposta 
é ampliar este tipo de atendimento aos hos-
pitais gerais da Secretaria, que normalmente 
possuem apenas serviço de cirurgia buco-ma-
xilo-facial.
 A partir da experiência implantada no 
Hospital Estadual Mario Covas, a Secretaria 
irá expandir o programa a outros hospitais 
da rede pública estadual, em parceria com as 
faculdades públicas de odontologia, o Con-
selho Regional de Odontologia de São Paulo 
(Crosp) e Associação Paulista de Cirurgiões 
Dentistas (APCD).

Programa vai levar assistência 
odontológica aos hospitais públicos

 No projeto-piloto foram atendidos 615 
pacientes da Unidade de Terapia Intensiva, 
com visitas diárias de um cirurgião dentista 
para realização de exames clínicos para identi-
ficar possíveis focos de infecção, além de orien-
tá-los sobre a higiene bucal.
 Neste período foram realizados 774 
procedimentos entre obturações, extrações e 
tratamento de focos de infecção em mucosas 
orais. Foi possível dimensionar a necessidade 
de recursos humanos para o hospital, levando 
em consideração, também, sua demanda médi-
ca, bem como determinar os reais custos para a 
implantação do programa de odontologia hos-
pitalar e o custeio da manutenção do projeto.
 Além do Mário Covas, outros sete hos-
pitais da rede estadual deverão receber o pro-
grama neste ano: Hospital Geral do Grajaú, 
na capital, Hospital Geral de Carapicuíba, na 
Grande São Paulo e, no interior, os hospitais 
estaduais do Vale do Paraíba (Taubaté), Bau-
ru, Américo Brasiliense e Sumaré, além do 
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.
 A expectativa é de que até 2014 toda a 
rede hospitalar estadual ofereça acompanha-
mento odontológico a pacientes internados. 
O investimento projetado, quando o projeto 
estiver em todos os hospitais, é de R$ 35 mi-
lhões por ano.
 “A inserção do cirurgião-dentista na 
equipe multiprofissional de atendimento de 
pacientes em hospitais contribui para minimi-
zar o risco de infecção, melhorar a qualidade 
de vida e reduzir o tempo de internação além 
de promover um atendimento completo ao pa-
ciente”, afirma Giovanni Guido Cerri, secretá-
rio de Estado da Saúde de São Paulo.

saúde PúBlica

Comente estas matérias pelo e-mail
novocrosp@crosp.org.br

O CROSP levou ao Governo a 
preocupação com a escassez 
de alternativas para trata-
mentos mais complexos na 

assistência pública e solicitou que o Es-
tado organize e participe com serviços 
próprios, contratados e conveniados 
da estruturação de Redes Regionais de 
Atenção aos usuários com câncer bucal, 
portadores de fendas lábio-palatais e de 
assistência hospitalar para pacientes es-
peciais.

“Estamos avançando em prevenção e 
atenção primária, mas ainda observamos 
muitas dificuldades no tratamento dos ca-
sos mais complicados. É preciso dar mais 
atenção para essa situação”, diz o presi-
dente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk.

No documento entregue ao governador, o 
Conselho afirma que: “Como tais casos se 
inserem em um nível terciário de atenção 
à saúde, fica patente a necessidade de que 
o Estado organize meios para estas ações, 
pois a quase totalidade dos 645 municí-
pios paulistas não têm condições técnicas 
e financeiras para organizar tais serviços”

Também lembrou que, dentro desse es-
forço, já distribuiu 15,5 milhões de folders 
através dos cirurgiões-dentistas, dos pos-
tos de pedágios nas principais rodovias 
e de programas de atendimento público 
para diagnóstico precoce de câncer bucal 
em São Paulo e nas principais cidades do 
interior. “Temos feito uma intensa campa-
nha de esclarecimento e a população está 
mais bem informada. Esse trabalho, po-
rém, deve ser complementado com a ofer-
ta de recursos para o tratamento”, finaliza 
o Dr. Emil.

crosP alerta para 
a necessidade de 
serviços de alta 
complexidade
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■ O Programa Sorria São Paulo alcança 200 municípios do Estado. Foi anunciada a extensão para 360 cidades, 
com um investimento de pelo menos R$9,5 milhões.

■ As verbas repassadas aos municípios através do programa são muitas vezes o principal recurso de que o 
município dispõe para a assistência a saúde bucal. 

Programa sorria são Paulo

 Programa de odontologia Hospitalar
■ O programa de Odontologia Hospitalar vai inserir a assistência odontológica em todos os 81 hospitais da 

rede estadual a partir de um investimento de R$ 35 milhões anuais até 2014. 

■ Além do Hospital Mário Covas, que já tem o programa implantado, outros sete hospitais da rede estadual 
deverão receber o programa ainda este ano: Hospital Geral do Grajaú, na capital, Hospital Geral de 
Carapicuíba, na Grande São Paulo e, no interior, os hospitais estaduais do Vale do Paraíba (Taubaté), Bauru, 
Américo Brasiliense e Sumaré, além do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

 remuneração
■ Em dezembro, o Diário Oficial do Estado publicou lei que garante a isonomia salarial entre cirurgiões-

dentistas e médicos no serviço público estadual.

■ Ano passado, a Prefeitura de São Paulo sancionou decreto regulamentando a concessão de 100% do valor do 
Prêmio por Produtividade e Desempenho (PPD) aos profissionais da área odontológica. Antes eles recebiam 
apenas 40% do valor máximo da gratificação. Isso representou inicialmente R$ 929,75 a mais para aqueles 
que cumprem uma jornada de 20h semanais e R$ 1.859,33 para quem tem uma jornada de 40h.

■ O mesmo decreto concedeu 100% de ajuste salarial para os quase 1.200 cirurgiões-dentistas da rede 
municipal. 

■ Recentemente foi conquistada a diminuição do ISSQN em algumas cidades, como Piracicaba e a cobrança 
irregular de uma taxa de saneamento ambiental em Santo André.

Fluoretação
■ Até 2014 todos os 645 municípios do Estado contarão com água fluoretada alcançando mais de 40 milhões 

de cidadãos.

aMes
■ Atualmente 6 AMES prestam algum tipo de atendimento odontológico, principalmente para pacientes 

especiais (cardiopatas, anticoagulados, deficientes mentais, outros). Está em estudo a ampliações do 
atendimento odontológico para os cerca de 40 AMEs (Ambulatório Médico de Especialidades) de São Paulo.



16  |  N o v o  C r o s p  |  E d i ç ã o  1 3 6  |  J a n - F e v / 2 0 1 2  |  A n o  X X X

O Secretário de Estado da Saúde, Giovanni Guido Cerri, avalia que o Estado de São Paulo está 
intensificando sua atenção à assistência odontológica da população e considera fundamental a 
colaboração que o CROSP e demais instituições têm oferecido ao poder público.

secretário de saúde celebra parceria 
com o crosP e revela planos para 
a odontologia no estado

eNtrevista

Veja a seguir os principais trechos da en-
trevista concedida ao Jornal Novo Crosp:

Jornal Novo Crosp: Sr. Secre-
tário, na avaliação do governo, 
a população em geral está devi-
damente conscientizada sobre a 
importância da saúde bucal?

giovanni guido Cerri: A Secretaria 
de Estado da Saúde, as Secretarias Mu-
nicipais e o Governo Federal nos últimos 
anos têm implementado as políticas em 
saúde bucal. O resultado é que a cada vez 
mais a população esta se sensibilizando 
e participando das atividades coletivas 
educativas sobre promoção e prevenção 
à saúde bucal. As iniciativas são desen-
volvidas bem próximas às pessoas, nas 

comunidades, escolas e nas Unidades 
Básicas de Saúde e envolvem ações cole-
tivas de escovação dental supervisiona-
da, aplicação de flúor e exame bucal com 
finalidade epidemiológica.
 Nesses projetos, que apesar de 
serem desenvolvidos basicamente pelos 
municípios, a Secretaria de Estado da 
Saúde tem papel importante na Coorde-
nação do Sistema. Assim, ela tem parti-
cipado através dos programas: Sorria 
Mais São Paulo (incentivo financeiro es-
pecífico para saúde bucal), Fluoretação 
das Águas (garantir que a água oferta-
da à população paulista seja produzida 
com teor adequado de flúor, de modo a 
promover a saúde bucal) e QualisMais 
(incentivo financeiro que a SES repassa 

para alguns municípios para incentivar 
as ações básicas de saúde inclusive a bu-
cal), além do projeto em andamento de 
capacitação em parceria com as Univer-
sidades Estaduais.

JNC: Atualmente, qual a realida-
de para os paulistas que procu-
ram a rede estadual para trata-
mento odontológico, sobretudo 
para procedimentos mais com-
plexos?

ggC: Normalmente o paciente inicia seu 
atendimento na atenção Básica (UBSs e 
Estratégia da Família) e os que necessi-
tam de atendimento na atenção secun-
dária são encaminhados para os CEO 
- Centros de Especialidades Odontológi-
cas - que ofertam os seguintes serviços:

■ Diagnóstico bucal, com ênfase no 
diagnóstico e detecção do câncer de 
boca;

■ Periodontia especializada;

■ Cirurgia oral menor dos tecidos mo-
les e duros;

■ Endodontia;

■ Atendimento a portadores de neces-
sidades especiais

 Alguns CEOs também oferecem 
próteses totais e parciais que são confec-
cionadas pelos LRPD - Laboratórios Re-
gionais de Saúde.
 Especificamente para procedi-

Xeraecep ratur? Hariae dem eum eatempe ritiae nis aborior iatibus ulluptur, voluptate vel idus et pro bea necta dolorum

Comente esta matéria pelo e-mail
novocrosp@crosp.org.br
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mentos mais complexos, que se enqua-
dram no nível terciário de atenção a 
saúde, o estado conta com a rede de hos-
pitais e alguns Ambulatórios Médicos de 
Especialidades - AMES que atendem pa-
cientes especiais que necessitam de pro-
cedimento sob anestesia, que não a local, 
e aqueles que necessitam de cirurgias de 
bucomaxilofaciais.
 O Estado está investindo muito 
nas equipes multidisciplinares dentro da 
Odontologia Hospitalar, nos hospitais 
Estaduais.

JNC: No início de fevereiro, o 
governo anunciou importantes 
medidas para promover a saú-
de bucal, o que demonstra que 
a administração está compro-
metida com a área. Existem ou-
tras ações planejadas como, por 
exemplo, a inclusão do serviço 
odontológico nas AMES?

ggC: Até 2014, o Programa de Odon-
tologia Hospitalar deve estar implan-
tado em todos os hospitais Estaduais. 
É importante que pacientes internados, 
ou mesmo em tratamento ambulatorial, 
tenham acesso a esses serviços. Atual-
mente temos 6 AMES que prestam al-
gum tipo de atendimento odontológico, 
principalmente para pacientes especiais 
(cardiopatas, anticoagulados, deficien-
tes mentais, outros). Está em estudo a 
ampliações do atendimento odontológi-
co nos demais AMES.

JNC: O governo anunciou que 
vai estender o programa “Sor-
ria Mais SP”. A Secretaria tem 
indicativos sobre os resultados 
obtidos nos municípios que já 
faziam parte do projeto? E qual 
será o valor do investimento 
para essa expansão?

ggC: O Programa Sorria São Paulo tem 
atendido em média 200 municípios do 
Estado de São Paulo, que foram selecio-
nados principalmente com base no Índi-
ce Paulista de Responsabilidade Social 

- IPRS, entre 4 e 5. Segundo inquéritos 
efetuados por esta Secretaria, o repasse 
para o fundo municipal tem fomentado 
a manutenção do atendimento odontoló-
gico a população segundo as metas mu-
nicipais, sendo muitas vezes o principal 
recurso de que o município dispõe para 
a assistência a saúde bucal. Os recursos 
têm sido aplicados principalmente para 
a compra de insumos odontológicos e de 
contratação de serviços de terceiros para 
a manutenção de equipamentos odonto-
lógicos. Parte dos municípios tem utiliza-
do o recurso também para contratação 
de cirurgiões-dentistas, ampliando os 
recursos humanos das UBS. A manuten-
ção constante da assistência 
e a ampliação de ações pre-
ventivas são alguns indí-
cios que nos fazem avaliar 
como positivos os resulta-
dos oriundos do Programa. 
Para 2012, o Programa será 
estendido para cerca de 360 
municípios (todas as cidades com IPRS 
4 e 5, segundo avaliação de 2008, e os 
já participantes do programa  contabili-
zando um montante de pelo menos R$9,5 
milhões em investimentos).

JNC: Atualmente, quantos pro-
fissionais da área odontológi-
ca (cirurgiões-dentistas, técni-
cos, etc.) existem empregados 
no serviço público estadual? E 
para quanto subirá esse número 
com a implantação das medidas 
anunciadas no início deste mês?

ggC: Atualmente temos 680 cirurgiões 
dentistas, servidores estaduais, prestan-
do serviço em municípios e 578 em servi-
ços estaduais.
 Com as medidas anunciadas, te-
remos pelo menos  um incremento de 2 a 
3 cirurgiões dentistas nos hospitais Esta-
duais onde será implantado o programa 
de Odontologia Hospitalar. Isto aconte-
cerá também com as equipes de técnicos.

JNC: Nesse processo de avanços 
na área odontológica, qual foi o 

papel desempenhado pelo Con-
selho Regional de Odontologia e 
outras entidades da área? Como 
tem sido esse relacionamento 
institucional?

ggC: Em 2011, o Conselho Regional de 
Odontologia esteve sempre presente nas 
reuniões conjuntas com os Diretores das 
sete faculdades públicas de Odontologia 
do Estado e também a APCD, com intuito 
de trabalhar na formatação do Progra-
ma Sorria Mais São Paulo.
 O CROSP também indicou um 
especialista para trabalhar no Grupo 
Técnico de Trabalho para a Odontolo-

gia Hospitalar, sendo que este grupo se 
reuniu quatro vezes em 2011 a fim de 
construir diretrizes para o programa. 
O CROSP através do seu Presidente Dr. 
Emil Adib Razuk teve uma participação 
ativa na discussão para a ampliação 
do número de municípios a receberem 
os recursos da SES no Projeto SORRIA 
MAIS SÂO PAULO, passando de 199 mu-
nicípios no ano de 2011 para aproxima-
damente 360 municípios em 2012.
 Em 25 de janeiro de 2012 foi ofi-
cializada, no Diário Oficial, a participa-
ção do CROSP no COMITÊ ESTADUAL 
DE REFERENCIA EM SAÚDE BUCAL, 
juntamente com os Diretores das sete fa-
culdades públicas de odontologia do es-
tado e também a APCD.
 Esse Comitê já tem reunião oficial 
em março de 2012 para trabalhar efe-
tivamente em benefício dos programas 
que ora estão sendo implantados pela 
Secretaria do Estado da Saúde.
 Esse relacionamento tem sido 
fundamental para juntar o lado da Aca-
demia com os órgãos representativos 
da Odontologia como, por exemplo, o 
CROSP e a APCD.

“O CROSP teve uma participação 
ativa na discussão para a ampliação 

do número de municípios a 
receberem os recursos da SES”
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Uma pesquisa realizada pelo CROSP 
durante o CIOSP apontou diversas in-
formações sobre o relacionamento dos 
cirurgiões-dentistas com o Conselho e 

seus anseios em relação ao exercício da profissão. 
Esses dados serão utilizados para o planejamento 
das ações de 2012. 
 Os principais pontos encontrados foram 
o desejo por uma maior valorização da profissão e 
a insatisfação com a remuneração oferecida pelos 
planos odontológicos. Na questão dissertativa, esses 
dois temas foram os mais citados. “Identificamos, 
agora de maneira documentada, que nossas ativi-
dades estão alinhadas com as preocupações dos co-
legas. Vamos intensificar as ações nessas direções”, 

Pesquisa confirma que inscritos 
anseiam por valorização e melhor 
remuneração

diz o presidente do CROSP.
 Um cruzamento importante demonstra 
que, embora a contrariedade com as condições 
impostas pelos planos seja unânime, os cirurgiões-
-dentistas estão receosos em reagir ou céticos em 
relação à sua capacidade de melhorar a situação. 
 Os profissionais que informaram ser cre-
denciados às operadoras admitiram que são pouco 
ativos nos movimentos por melhor remuneração 
por não acreditar no seu potencial político de trans-
formação ou temer perda de renda. “Nosso objetivo 
principal no momento é conscientizar esses colegas 
sobre a necessidade da sua participação nesse esfor-
ço. Mais ainda, convencê-los da nossa força para en-
frentar e resolver os problemas quando atuamos em 

Pesquisa

Comente esta matéria pelo e-mail
novocrosp@crosp.org.br

Resultados do levantamento vão contribuir para o 
planejamento de ações do CROSP em 2012

grupo”, explica o presidente do CROSP.
 O levantamento apontou ainda que mais 
de 70% dos inscritos se beneficiam do seguro de 
vida e que cerca de 80% consideram os meios de 
comunicação do Conselho ótimo ou bom. “Isso de-
monstra que estamos no caminho certo, mas pre-
tendemos melhorar em todos os quesitos avalia-
dos. Da mesma maneira, vamos promover outros 
estudos avaliar outras questões”, finalizou o Dr. 
Emil. Mais de 11 mil inscritos participaram da pes-
quisa. Veja os resultados no quadro.

Principais temas abordados
temas total de respostas Percentual (%)

valorização 1755 19,00

convênios 1693 18,33

Fiscalização 1549 16,77

Marketing 1520 16,45

Palestras/cursos 1036 11,21

avaliação dos meios de comunicação
clipping site Jornal

Ótimo: 2.876 (24,59%)

Bom: 7.093 (60,64%)

Regular: 1.498 (12,81%)

Ruim: 168 (1,44%)

Péssimo: 62 (0,53%)

Ótimo: 2.757 (23,57%)

Bom: 7.029 (60,09%)

Regular: 1.632 (13,95%)

Ruim: 225 (1,92%)

Péssimo: 54 (0,46%)

Ótimo: 2.786 (23,82%)

Bom: 6.458 (55,21%)

Regular: 2.012 (17,20%)

Ruim: 343 (2,92%)

Péssimo: 98 (0,84%)
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em sua opinião quais as atividades que deverão ser priorizadas pelo crosP, além das 
suas funções precípuas de zelar pelo bom desempenho profissional e de zelar pela ética?

Fiscalização 7.230 (61,81%)

Painéis nas estradas 2.549 (21,79%)

Palestras sobre marketing, administração
e gestão de consultórios, etc. 5.514 (47,14%)

Folders educativos à população (câncer 
Bucal e Fissuras labiopalatinas) 5.238 (44,78%)

ações Junto aos governos federal,
estadual e municipal 8.393 (71,75%)

inserção de temas relacionados à 
odontologia na mídia 6.664 (56,97%) divulgação de normas e legislação 4.495 (38,43%)

orientação sobre Ética
dos cirurgiões-dentistas 6.773 (57,90%)

colega, se cada um de nós realizármos uma atividade em prol da nossa profissão, 
teremos milhares de ações a cada ano e você poderá servir de exemplo para outros 
colegas! Por isso o crosP gostaria de saber quais as atividades ou ações você tem 

feito junto aos seus clientes e à comunidade para valorizar a odontologia?

Palestra em entidade religiosa 1.060 (9,06%)Palestras em instituições de ensino 3.044 (26,02%)

Palestra na comunidade 2.099 (17,94%)
Participação em entidades como rotary, 

lions, Maçonaria, etc. 1.388 (11,87%)

Participação em movimentos comunitários 2.457 (21,01%)

você conscientiza seu paciente sobre 
o valor da saúde bucal 6.664 (56,97%)

divulgação de normas e legislação 10.053 (85,95%)

Nenhuma das anteriores 583 (4,98%)

quais as vantagens que o crosP oferece aos seus inscritos,
que você tem conhecimento ou utiliza?

seguro de vida gratuito 8.640 (73,87%)
agenda de bolso com o código de Ética 

odontológico e código internacional de doenças
8.129 (69,50%)

receituário especial para  
prescrição de antibióticos 7.148 (61,11%)
distribuição de código de 
defesa do consumidor 6.636 (56,73%)

distribuição de livros de câncer 
Bucal e emergências Médicas 6.282 (53,71%)

isenção do iss na capital e diminuição 
de impostos em cidades do interior 3.455 (29,54%)

Manual dos recém-Formados 1.725 (14,75%)

desconto em laboratório
de análises clínicas 1.014 (8,67%)

Programa e concurso “a saúde Bucal” 3.806 (32,54%)

o crosp tem lutado pelo pagamento justo dos procedimentos odontológicos por parte 
das operadoras de planos de saúde e tem participado de movimentos de valorização.  

se o colega é credenciado a convênios por que não aderiu ao movimento ?

tem receio de descredenciamento 493 (4,21%)

tem receio da perda de renda 573 (4,90%)

Não acredita em movimentos 975 (8,34%)

Não acredita no potencial 
político de transformação 1.490 (14,74%)

Não sou credenciado a 
nenhuma operadora 8.166 (69,81%)

Questões de múltipla escolha
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Ética

Maioria dos casos diz respeito à publicidade e sites de compras coletivas

crosP instaurou 337 
processos éticos em 2011

O CROSP instaurou, em 2011, 
trezentos e trinta e sete pro-
cessos éticos, o que significa 
quase um procedimento por 

dia. A grande maioria se referia a propa-
gandas irregulares e a adesão de clínicas 
e cirurgiões-dentistas à comercialização 
de serviços e produtos por meio de sites 
de compras coletivas. “As novas tecnolo-
gias expandiram as possibilidades de di-
vulgação e uma parcela de profissionais 
tentou aproveitar a oportunidade sem 
ter o devido cuidado com as regras éticas 
que regem a atividade. É preciso enten-
der que prestamos assistência à saúde e a 
Odontologia não pode ser vendida como 
um produto qualquer”, explica o Dr. Emil 
Adib Razuk, presidente do CROSP.
 Na capital, 74% dos expedientes 
da fiscalização diziam respeito a essas 
irregularidades. A agressividade desse 
fenômeno levou o CROSP, além de in-
tensificar a fiscalização, a se comunicar 
oficialmente com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) cobrando 
providências.
 Em ofício do dia 04 de agosto de 
2011, o CROSP afirmou: “É de conheci-
mento dessa Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária que os portais de com-
pras coletivas vêm oferecendo serviços e 
produtos odontológicos, com divulgação 
de preços, descontos, benefícios e vanta-
gens à população brasileira de forma in-
discriminada, o que afronta os preceitos 
éticos odontológicos, a Lei nº 5.081/66, 
que regula o exercício da Odontologia, e 
as normas dispostas no Código de Defesa 
do Consumidor”.
 No mesmo sentido, o CROSP, en-
tre outras colaborações, teve a seguinte 
recomendação aprovada pela plenária da 
4º CONEO e incluída na atualização do 
Código de Ética Odontológica: “É proi-
bido realizar a divulgação e oferecer 
serviços odontológicos com finalidade 
mercantil e de aliciamento de pacientes, 
através de cartão de descontos, caderno 

de descontos, mala direta via internet à 
população em geral, sites promocionais 
ou de compras coletivas, telemarketing 
ativo à população em geral, stands pro-
mocionais, caixas de som portáteis ou 
em veículos automotores, plaqueteiros 
entre outros meios que caracterizem 
concorrência desleal e desvalorização da 
profissão”. 
 “Temos que evitar a mercantili-
zação da Odontologia. Isso desvaloriza a 
profissão e prejudica os profissionais sé-
rios e os pacientes. Vamos tomar todas as 
providências para impedir que isso acon-
teça”, avisa o Dr. Emil.
 Os demais procedimentos se divi-
diram em diversas infrações como exer-
cício ilegal, clínica sem inscrição, biosse-
gurança, atestado falso, entre outras. Veja 
nos gráficos o detalhamento das ativida-
des da Comissão de Ética em 2011.

Processos Éticos

9%

12%
79%

Instruídos

Arquivados

Julgados

Comente esta matéria pelo e-mail
novocrosp@crosp.org.br

total de processos instaurados: 337 (trezentos e trinta e sete)
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iNFrações registradas

resultado dos JulgaMeNtos

resuMo das atividades

54%

15%

26%

5%

Diversos

Denúncia de
Pacientes

Publicidade e
Propaganda

Sites de Compra
Coletiva

70%

Censura Pública
cumulada com

multa pecuniária 12%

Absolvição

18%
Censura

Confidencial

Ofícios expedidos 1.591 (hum mil, quinhentos e noventa e um ofícios)

E-mails recebidos 3.505 (três mil, quinhentos e cinco emails)

documentos recebidos 1.110 (hum mil, cento e dez documentos protocolados)
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MUNiCíPiOS COM AtÉ
50 Mil hAbitANtES

1º lugar: Capivari
2º lugar: Piraju

3º lugar: Porto Feliz
4º lugar: São Sebastião da Grama

5º lugar: Motuca

Classificação da Etapa Paulista

MUNiCíPiOS DE 50 Mil 
A 300 Mil hAbitANtES

1º lugar: Marília
2º lugar: Pindamonhangaba

3º lugar: Barueri
4º lugar: Francisco Morato

5º lugar: Catanduva

MUNiCíPiOS ACiMA 
DE 300 Mil hAbitANtES

1º lugar: São José do Rio Preto
2º lugar: São Bernardo do Campo

3º lugar: Ribeirão Preto
4º lugar: São Paulo
5º lugar: Guarulhos

PrêMio

Capivari, Marília e São José do Rio Preto foram os selecionadas pela Comissão de 
Avaliação do CROSP

vencedores da etapa paulista representaram o 
estado no Prêmio Brasil sorridente

Capivari, Marília e São José do 
Rio Preto foram as três cidades 
selecionadas pela Comissão de 
Avaliação do CROSP para par-

ticipar da etapa nacional do Prêmio Bra-
sil Sorridente, representando o Estado 
de São Paulo. A avaliação foi concluída 
no fim do mês de fevereiro e reuniu as 
melhores colocadas em três diferentes 
categorias, de acordo com o tamanho 
da população. Os cinco primeiros colo-
cados de cada conjunto receberão certi-
ficados do CROSP.
 Classificada em primeiro lugar 
entre os municípios com população aci-
ma de 300 mil habitantes, a cidade de 
São José do Rio Preto realizou um total 
de 70.578 consultas odontológicas du-
rante 2011. “Temos a intenção de iniciar 
neste ano de 2012 a oferta de implantes 
no município através do CEO. Estamos 
ampliando o programa Bebê Clínica em 
mais seis Unidades Básicas de Saúde da 
Família e iremos inaugurar em breve 
o Centro de Referência da Mulher, no 
qual a saúde bucal estará contemplada 
com a presença de um cirurgião-dentis-

ta”, afirma a gerente de Saúde Bucal da 
cidade, Ana Maria Carpes Pranke.
 Vencedora da categoria interme-
diária, dos municípios que possuem en-
tre 50 mil e 300 mil habitantes, Marília, 
além de alcançar melhorias com a im-
plantação de programas, investiu tam-
bém na questão física, em equipamentos 
e reformas de salas odontológicas nas 
diversas unidades da rede municipal de 
Saúde. “Temos como proposta a otimi-
zação do atendimento de Cirurgia Buco 
Maxilo Facial com redução do tempo de 
espera, a exemplo da ‘Reorganização da 
especialidade Endodontia como apoio 
ao desenvolvimento da Atenção Básica à 
saúde’, trabalho desenvolvido pelo mu-
nicípio, que recebeu o Prêmio David Ca-
pistrano no XXVI Congresso do Cosems 
– SP”, cita Olivia Cristina Caseto Furian 
Diniz, coordenadora de Saúde Bucal 
de Marília, quando perguntada sobre a 
previsão de ampliação das ações.
 Outro destaque do Prêmio Brasil 
Sorridente foi o município de Pindamo-
nhangaba, que alcançou o segundo lu-
gar, atrás de Marília, e ainda ostentou 

o título de melhor remuneração para os 
cirurgiões-dentistas do Estado de São 
Paulo. “Sabemos que quem pode valori-
zar a classe somos nós mesmos. Houve 
um esforço conjunto entre o Executivo 
e a Câmara Municipal para uma melho-
ra significativa nesta administração. A 
remuneração é mais um item que com 
certeza auxilia na satisfação dos CDs e 
ASBs”, aconselha Ana Emilia, da Secre-
taria de Saúde e Assistência Social de 
Pindamonhangaba. “Acreditamos que 
também são necessários equipamentos 
adequados, com manutenção periódica, 
educação permanente e participação na 
gestão para fixar o profissional no mu-
nicípio e evitar sua migração para outro 
serviço”, completa.   
 O Brasil Sorridente é fruto de 
uma iniciativa do Conselho Federal de 
Odontologia e dos 27 Conselhos Regio-
nais, em parceria com o Ministério da 
Saúde e a empresa de equipamentos 
odontológicos Dabi Atlante, e é concedi-
do anualmente aos municípios que mais 
se destacaram no investimento público 
em saúde bucal.
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 “Realizamos ações de prevenção e pro-
moção de saúde bucal no Ônibus da Saúde, 
juntamente com uma equipe multidisciplinar 
com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfer-
magem e auxiliares de saúde bucal. O Ônibus 
da Saúde é uma Unidade móvel que possui um 
consultório médico e um consultório odonto-
lógico e é utilizado para ações de promoção e 
prevenção em áreas afastadas das Unidades 
de Saúde, facilitando o acesso da população às  
ações de Saúde Bucal e Geral.
 Fazemos rotineiramente exames de 
detecção de câncer bucal e monitoramos es-
tes dados, além de intensificarmos esta ação 
preventiva na campanha de vacinação do 
idoso, em abril. Além disso, tivemos o au-

■ Modificação do critério de idade para tra-
tamento de molares em endodontia, visto 
que o município de Marília adotou uma 
forma progressiva de agendamento de 
acordo com a complexidade do tratamento 
odontológico. Foi priorizado inicialmente 
o agendamento de dentes uni e birradicu-
lares (incisivos, caninos e pré-molares), 
sendo que os trirradiculares (molares) 
eram oferecidos aos usuários até 25 anos 
de idade. Posteriormente, em 2006 este 
tratamento foi ampliado para usuários 
até 30 anos e em 2011 esta especialidade é 
oferecida a toda população, sem limite de 
idade para agendamento;

■ Realização pelo 15º ano consecutivo da 
Campanha de Prevenção e Detecção Pre-
coce do Câncer Bucal, atingindo 17.986 
idosos examinados em 2011 e uma cober-
tura de 62,8% da população IBGE;

■ Realização pelo 13º ano a Campanha “Sor-
ria, Marília!” de prevenção à saúde bucal;

■ Implantação do Programa de Fluortera-
pia, que realiza a aplicação de flúor gel 
acidulado a 1,23% através da técnica da 
escova dentária. O público alvo são as 
crianças das Emefs - Escolas de Ensino 
Fundamental da rede municipal de ensi-
no, examinadas durante o levantamento 
de avaliação das condições de saúde bu-
cal e classificadas como alto risco à cárie 
dentária;

■ Manutenção do Programa ART, que utili-
za a Técnica Restauradora Atraumática, 
com o objetivo de controlar a doença cá-
rie nas crianças examinadas, enquanto 
aguardam o tratamento curativo comple-
to nas unidades de saúde, possibilitando 
um tratamento restaurador que devolve-
rá saúde, diminuindo casos de terapias 

Conheça um pouco mais sobre o trabalho desses municípios e confira abaixo  
quais ações cada um adotou na área de Saúde Bucal no último ano:

mento no último ano do número de equipes 
de Saúde Bucal nas Unidades de Saúde da 
Família (de nove equipes em janeiro de 2011 
para 14 equipes em dezembro de 2011) e uma 
ampliação do programa Bebê Clínica, que 
atende as crianças de 0 a 4 anos de idade, 
realizando ações educativas aos pais destas 
crianças e ações de promoção e prevenção 
de saúde bucal, além de ações curativas, 
quando necessário.
 Tivemos também a participação das 
dentistas  dos Núcleos de apoio aos Distritos 
de saúde, instituídos no Município, em Sete 
Encontros  de Cuidadores de Idosos, promo-
vidos pela Secretaria de Saúde. Nestes en-
contros  foram contemplados 225 cuidadores 

de idosos do Município, onde foram realiza-
das orientações de saúde bucal, necessárias  
para melhorar a qualidade de vida do idoso 
acamado.
 Além disso, nos mutirões noturnos 
promovidos para os usuários que tem di-
ficuldade de acesso à Unidade no horário 
normal de atendimento, estão incluídos os 
dentistas, que também participam das cam-
panhas voltadas à saúde do adulto, em horá-
rios alternativos”.

Ana Maria Carpes Pranke
Gerente de Saúde Bucal

São José do Rio Preto

endodônticas e exodontias, decorrentes da 
evolução do processo carioso, com ônus 
operacional reduzido;

■ Realização de Grupos de Estudo em Edu-
cação Permanente com C. Dentistas da Se-
cretaria Municipal da Saúde, com reuni-
ões mensais e estudo dos seguintes temas 
para posterior elaboração de protocolos: 
Assistência Odontológica à Gestante e 
Bebê, Códigos de Procedimentos Odonto-
lógicos, Gestão nas Unidades de Saúde, 
Atendimento à Pacientes Menores, Far-
macologia em Odontologia, Atendimento 
a Adolescentes e Humanização do Traba-
lho na Assistência Odontológica, Padroni-
zação do Programa Bebê- Dente nas Uni-
dades de Saúde.

Olivia Cristina Caseto Furian Diniz
Coordenadora de Saúde Bucal

Marília

gRUPO i
MUNICíPIOS ATÉ 50 MIL HABITABTES

1º lugar: Itanhandu (MG)
2º lugar: Porto União (SC)

3º lugar: São Gonçalo do Amarante (CE)
4º lugar: Santa Luzia do Itanhi (SE) 

5º lugar: Itambé (PR)

gRUPO ii
MUNICíPIOS DE 50 MIL A 300 MIL HABITANTES

1º lugar: Corumbá (MS)
2º lugar: Estância (ES)
3º lugar: Resende (RJ)
4º lugar: Criciúma (SC)

5º lugar: Patrocínio (MG)

gRUPO iii
MUNICíPIOS COM MAIS DE 300 MIL HABOTANTES

1º lugar: Curitiba (PR)
2º lugar: Aracajú (SE)

3º lugar: São José do Rio Preto (SP)
4º lugar: Ananideua (PA) 

5º lugar: Florianópolis (SC)

vencedores do Prêmio Brasil sorridente 2012.
No dia 14 de abril aconteceu a entrega do Prêmio Brasil Sorridente. São José do Rio Preto ficou com o 3º lugar

na categoria municipios com mais de 300 mil habitantes. Veja a classificação completa:
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O CROSP deve promover a imagem do cirurgião-dentista, atuar para que tenha condições 
adequadas de trabalho e esclarecer a população sobre a importância da saúde bucal. A 
quem interessa impedir esse trabalho?

alguns esclarecimentos necessários
esclareciMeNto

A função mais evidente do CROSP é fis-
calizar a atividade odontológica e as-
segurar o bom exercício profissional. 
Porém, também é seu papel, definido 

por lei, zelar pelo prestígio e bom conceito da 
profissão e dos que a exercem legalmente. Ou 
seja, o Conselho deve promover a imagem do 
cirurgião-dentista, atuar para que ele tenha 
condições adequadas de trabalho e esclarecer a 
população sobre a importância da saúde bucal.
 Para o CROSP, todos esses objeti-
vos são importantes. Da mesma maneira que 
mantém uma estrutura moderna e eficiente de 
fiscalização, com 58 fiscais que visitam pelo 
menos uma vez por ano todos os consultórios 
odontológicos do Estado, se esforça para pro-
mover ações que melhorem a formação dos 
profissionais, expanda o mercado de trabalho, 
aumente a remuneração e conscientize os bra-
sileiros sobre a importância de consultar um 
cirurgião-dentista regularmente. 
 Está muito claro que tudo isso é de 
interesse da classe e fica difícil entender que 
existam pessoas que critiquem essa atuação do 
Conselho e quais são suas motivações. 
 Recentemente uma calúnia isolada, 
porém sistematicamente enviada para milha-
res de colegas, pretendeu desqualificar duas 
iniciativas do CROSP que rendem e vão render 
muitos benefícios aos inscritos. E, para evitar 

que esse tipo de desinformação prejudique um 
esforço sério que visa beneficiar a todos, é im-
portante prestar um esclarecimento.

Seguro de Vida
 Há alguns anos, o CROSP decidiu em 
assembléia oferecer um seguro de vida a todos 
os inscritos adimplentes. Essa necessidade fi-
cou evidente a partir das inúmeras solicitações 
de familiares por auxílio financeiro para fazer 
frente a dificuldades ocasionadas pela morte 
repentina de algum colega. 
 Infelizmente, nesses casos, não era 
possível ao CROSP oferecer qualquer tipo de 
apoio, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal 
não permite. A solução, durante algum tempo, 
foi angariar doações e prestar uma colaboração 
informal.
 Diante disso, foi tomada a iniciativa de 
propor uma solução institucional, que benefi-
ciasse igualmente a todos e tornasse o proces-
so transparente e legal. Daí surgiu o seguro, 
um instrumento sem ônus adicional para os 
inscritos e que proporciona mais tranqüilidade 
e, na prática, economia para os profissionais, 
afinal, o mesmo produto oferecido pelo CROSP 
seria adquirido no mercado, em alguns casos, 
por mais de R$ 1.000,00.
 Nos últimos 5 anos, o seguro já atendeu 

a 159 famílias e distribuiu mais de R$ 2,3 mi-
lhões em indenizações. Devemos lembrar que 
esses recursos chegam em um momento extre-
mamente delicado, em que os familiares estão 
vulneráveis por ter perdido um ente querido e 
tem que tomar decisões e providências para as 
quais, eventualmente, não estão devidamente 
preparados. Sem dúvida, trata-se de um apoio 
que apenas aqueles que já passaram por esta 
situação têm a capacidade para dar a real im-
portância, mas aqueles com o mínimo de sen-
sibilidade também conseguem imaginar a rele-
vância.
 Para oferecer o benefício, o CROSP 
empregou R$ 9,60 da sua cota das anuidades 
(1/3 da anuidade é destinada diretamente ao 
CFO), ou seja, o Conselho está abrindo mão 
dessa receita para garantir o seguro. É eviden-
te, e isso foi ratificado em assembléia, que o 
custo/benefício é muito positivo.
 A partir dessas informações, é necessá-
rio perguntar novamente. Que interesses moti-
vam alguém a questionar essa realização? 
 O colega Hirebe Rodrigues de Souza 
circulou uma mensagem eletrônica recente-
mente desvalorizando o benefício (“Que ma-
ravilha! Que distinção!”, ironizou no email) e 
insinuando alguma impropriedade na negocia-
ção com a instituição financeira responsável 
pelo serviço.  
 Quanto à importância, ela foi demons-

Assembléia aprova contas do Crosp, que incluem o investimento com o seguro. No detalhe é possível observar o Dr. Hirebe (ao fundo, á direita), aprovando a mesma matéria.
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trada em números acima, mas se o Dr. Hirebe 
ainda não está convencido, seria esclarecedor 
ele conversar sobre o assunto com as 159 famí-
lias que foram beneficiadas. Certamente teria 
uma lição de cidadania e entenderia o signifi-
cado de interesse coletivo.
 Continuando em sua mensagem, o co-
lega insinua: “Como ela [o CROSP] conseguiu 
uma ‘mamata’ dessas [o seguro], e justo de uma 
entidade financeira? Em troca do quê? Olhos 
azuis?”. Aqui ele procura levantar a suspeita de 
que o CROSP, e por conseqüência seus conse-
lheiros, ou as instituições envolvidas possam 
ter obtido vantagens indevidas na negociação. 
 Nesse caso, não se trata apenas de falta 
de sensibilidade e oportunismo político, mas 
de calúnia, ou seja, um crime que será tratado 
de acordo com a sua natureza. Mas, além dessa 
providência, em respeito aos demais inscritos é 
fundamental esclarecer a questão.
 A instituição financeira responsável 
pelo seguro (Caixa Econômica Federal) foi 
contratada por meio de concorrência pública. 
Nove empresas forma convidadas para par-
ticipar do processo e quatro se interessaram 
em entregar propostas. Destas (CEF, Banco 
do Brasil, Citibank e Santander) foi escolhida 
aquela que ofereceu o menor valor de prêmio. 
A saber:

CEF: R$ 9,60
Banco do Brasil: R$ 11,20

Santander: R$ 13,45
Citibank: R$ 70,08

 
 O negócio foi fechado por ser interes-

sante para ambas as partes e nada teve a ver 
com “olhos azuis”. É uma coisa simples. 
 Ironicamente, em sua ansiedade para 
criar um factóide político, o Dr. Hirebe, inad-
vertidamente, concordou com o excelente cus-
to/benefício do acordo ao classificá-lo como 
“mamata”. E, mais ironicamente ainda, e con-
trariando suas opiniões na mensagem eletrôni-
ca, o Dr. Hirebe aprovou a prestação de contas 
do CROSP em assembléia quando o seguro já 
estava incluído entre as despesas, como de-
monstra a foto da página anterior.

Pesquisa
 Em sua insistente luta contra os avan-
ços propostos pelo CROSP, o Dr. Hirebe tam-
bém implicou com a pesquisa que o Conselho 
realizou recentemente entre os inscritos e com 
o prêmio sorteado entre os participantes. É 
uma obra prima da crítica pela crítica.
 Como foi dito acima, o CROSP leva a 
sério sua função de valorizar a profissão, atu-
ar para melhorar as condições de trabalho da 
classe e oferecer serviços que realmente contri-
buam para o dia-a-dia dos profissionais. A pes-
quisa está inserida dentro deste objetivo, afi-
nal é essencial conhecer as reais dificuldades e 
anseios dos cirurgiões-dentistas para construir 
um planejamento de ações realista e efetivo. 
Foi este o motivo da pesquisa.
 E para estimular a participação dos co-
legas, foi oferecido um prêmio (viagem para o 
Congresso da ADA nos EUA) para ser sorteado 
entre aqueles que respondessem a pesquisa. 
E este produto foi cedido por um dos parcei-

ros comerciais do CROSP, neste caso a agên-
cia de correios que fornece serviços de posta-
gem. Empresa que foi contratada também por 
meio de licitação pública e que pratica preços 
tabelados pelos Correios, o que torna impossí-
vel, portanto, que obtenha qualquer facilidade 
em troca da gentileza. Todos os processos de 
licitação estão disponíveis para a consulta de 
qualquer interessado. 
 Essa estratégia se mostrou bastante 
acertada, pois mais de 11 mil inscritos, cerca 
de 16% do total, participaram e abasteceram 
o CROSP com informações valiosas que serão 
fundamentais para que em 2012 ações ainda 
mais efetivas sejam realizam em prol da va-
lorização da Odontologia e do bom exercício 
profissional. É importante também agradecer 
ao Dr. Hirebe que, embora questione os meios, 
respondeu a pesquisa no primeiro dia em que 
ela foi ao ar no site do CROSP.
 Por fim, é importante ressaltar que 
este esclarecimento é em respeito a todos os 
inscritos que desejam a prosperidade da classe 
odontológica e a melhoria da saúde bucal da 
população. Estes são a esmagadora maioria e, 
temos certeza, não gostariam que factóides que 
têm por finalidade exclusivamente tumultuar 
e gerar desconforto prejudiquem os avanços 
que, juntos, temos obtido.

Muito obrigado,

Conselheiros do CROSP

Parcela da anuidade utilizada no seguro
crosP

Mês cota-Parte (1/3)

cFo

valor da anuidade

Janeiro 108,77 -9,60326,31 217,54 207,94

Fevereiro 111,63 -9,60334,89 223,26 213,66

Março 114,49 -9,60343,48 228,99 219,39

(-) Prêmio segurocota-Parte (2/3) saldo

Famílias Famílias

indenizações indenizações

182 94

r$ 1.812.330,20 r$ 518.421,40
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O CROSP sempre foi preocupado com a 
defesa dos direitos e da dignidade da 
classe odontológica, e, tem adotado me-
didas diversas, sejam administrativas, 

sejam judiciais, para que haja respeito e valoriza-
ção dos profissionais. 
 Foi com esse intuito que o CROSP recusou 
exigência feita pelo SOESP, e negou-se a entregar 
lista com nomes e endereços dos odontologistas 
inscritos, a qual seria utilizada para identificá-los 
e cobrá-los pelas contribuições sindicais.
 Assim, o CROSP defendeu o direito à pri-
vacidade dos seus inscritos, e o juiz da 21ª Vara 
Cível Federal/SP acolheu nossa defesa, e negou o 
pedido do SOESP para que fosse fornecida lista 
dos profissionais para cobrança de contribuições 
sindicais, vejamos sentença:
 “Com efeito, é noção essencial a de que os 
princípios constitucionais, além de vetores de in-
terpretação normativa, encerram ideais e obje-
tivos a serem perseguidos e materializados pelo 
legislador e, porque propõem direitos e garan-
tias fundamentais exigem que sua aplicação seja 
harmônica, na medida em que não se excluem 
mutuamente, bem como não são absolutos.
 Assim, se de um lado foi assegurada a 
liberdade de criação e associação sindical (art. 
8º a 11, da Constituição Federal), por outro, o 
constituinte consagrou a legalidade (art. 5º, II), 
a proteção à intimidade e ao sigilo necessário à 
segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, X, 
XXXIII e LX). 
No caso vertente, É RAZOÁVEL A NEGATIVA 
DA AUTORIDADE IMPETRADA, CUJO ATO 
APONTADO COMO COATOR NÃO MERECE 
SER CONSIDERADO ARBITRÁRIO OU ILEGAL, 
POIS AS INFORMAÇOES CADASTRAIS DOS 
PROFISSIONAIS A ELA VINCULADOS MERE-
CEM SIGILO, ATÉ PORQUE SUA DIVULGAÇAO 
DESTOA DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DO CON-
SELHO CLASSISTA QUE NÃO TEM FUNÇAO 
PRECÍPUA SERVIR COMO BANCO DE DADOS.
 Por outro lado, o requisito do perigo da 
demora, por si só, é insuficiente à concessão da 
tutela de urgência e deve vir apoiado em mínimo 
lastro probatório, o que não é o caso dos autos, 
onde sequer foi alegado.
 Face ao exposto, ausentes os requisitos 
legais, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR”. (MS nº 
0003904-56.2011.403.6100) (grifos nossos).
 O CROSP não coaduna com atitudes 
deste jaez, e por isso protesta veementemente. 

Sindicato queria ter acesso aos nomes e endereços dos cirurgiões-dentistas. Justiça 
concordou com a recusa do Conselho

em defesa da privacidade dos inscritos o crosP se 
nega a fornecer informações exigidas pelo soesP

Mais uma vez em defesa dos direitos da classe, o 
CROSP recusou-se a assinar documento proposto 
pelo SOESP designado “Termo de Ajustamento 
de Conduta”, onde o Sindicato exigiu a entrega da 
lista de inscritos; a fiscalização dos consultórios 
para vistoriar o pagamento de contribuições ao 
Sindicato; denúncia dos inadimplentes ao Minis-
tério do Trabalho; e, pior, a suspensão dos profis-
sionais que não pagaram a referida contribuição 
sindical! O referido termo de conduta esbarra no 
direito à privacidade, e, de qualquer forma, jamais 
teria o apoio do CROSP uma atitude que perse-
guisse a classe. 
 Diante disso, o SOESP se serviu da De-
legacia Regional do Trabalho para notificar os 
profissionais para cobrança das contribuições 
sindicais. Desta vez, o Ministério Público do Tra-
balho ingressou com Ação Civil Pública, e, mais 
uma vez, a Justiça proibiu tais condutas por parte 
do Sindicato, vejamos sentença proferida no pro-
cesso nº 0001025-61.2010.5.15.0129, 10ª Vara do 
Trabalho de Campinas/SP:
 “Face ao exposto, nos termos da fun-
damentação supra, julgo PROCEDENTES EM 
PARTE os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO (assistente do autor: 
ASSOCIAÇÃO DOS CIRURGIÕES DENTISTAS 
DE CAMPINAS) na presente AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA em face do SINDICATO DOS ODONTO-
LOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para 
RATIFICAR a liminar de fls.498/499, cujo intei-
ro teor passa a integrar a presente sentença, de-
vendo o réu observá-la em seus integrais termos, 
e cumprir as seguintes obrigações:
 1- abster-se de praticar atos que atentem 
contra o livre e espontâneo exercício das liberda-
des individuais e coletivas em matéria sindical, 
incluindo contra os direitos de livre associação e 
escolha da representação sindical;
 1.2- abster-se de praticar atos que pre-
judiquem, dificultem, impeçam ou viciem o en-
quadramento de profissionais odontólogos em 
sindicatos de categoria econômica ou sindicatos 
de categorias profissionais diversas da represen-
tada pelo SOESP; 
 1.3- abster-se de praticar atos voltados 
à cobrança de contribuições sindicais dos profis-
sionais que não tenham exercido livre e esponta-
neamente a opção prevista no art.585 da CLT;
 1.4- abster-se de ameaçar aqueles que 
não recolhem a contribuição sindical de inscri-
ção em organismos de proteção ao crédito;

Jurídico

 1.5- abster-se de ameaçar aqueles que 
não recolhem a contribuição sindical de suspen-
são da atividade profissional; 
 1.6- abster-se de comunicar a conse-
lho de fiscalização da atividade profissional a 
situação de adimplência ou inadimplência dos 
profissionais com relação às contribuições sin-
dicais;
 1.7- abster-se de promover a cobrança 
da contribuição sindical prevista nos arts.579 
e 580 da CLT sem prévia verificação do exato, 
real e atual enquadramento dos profissionais 
nas hipóteses legais que a autorizam, incluindo 
nos seguintes casos: quando não demonstrado 
atual exercício da atividade profissional; quan-
do existente enquadramento sindical do profis-
sional em categoria diversa, seja participando 
da categoria econômica, seja participando de 
outra categoria profissional, seja por falta de 
opção do art.585 da CLT;
 1.8- deverá expedir notificações aos pro-
fissionais anteriormente notificados, contendo 
retratação quanto à eventual inscrição em or-
ganismo de proteção ao crédito e suspensão da 
atividade profissional, bem como quanto à co-
brança própria, enquanto não apurada cada si-
tuação individual e confirmada a incidência da 
contribuição sindical;
 2- ressarcir os profissionais cuja co-
brança de contribuição sindical se tenha proces-
sado irregularmente, com a devolução dos valo-
res já recolhidos, acrescidos de juros e correção 
monetária;
Os lesados habilitados deverão ser indenizados, 
o que será apurado em liquidação e execução.
 Por fim, não cumpridas as obrigações 
retro, CONDENO o réu a recolher ao Fundo 
de Amparo do Trabalhador a quantia de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) por cada profissional 
atingido e para cada uma das obrigações retro 
determinadas em caso de descumprimento, sem 
prejuízo de renovação da aplicação da multa, 
caso não seja imediatamente cumprida a obri-
gação ou se renove a infração”. 
 Note-se que as atitudes acautelatórias do 
CROSP em defesa da classe foram confirmadas 
pela sentença judicial. 
Assim, continuaremos na linha de frente pela 
sempre honrosa missão de valorização da Odon-
tologia e dos profissionais!

Conselheiros do CROSP
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No dia 02 de abril a prefeitura de São 
Paulo publicou em sua página na inter-
net um aplicativo para que os profissio-
nais de saúde declarassem em detalhes 

as características de suas atuais atividades para 
prevenir cobranças indevidas da Taxa de Resídu-
os Sólidos de Saúde (TRSS) – a chamada Taxa do 
Lixo. Com isso, milhares de cirurgiões-dentistas 
ficaram isentos de eventuais custos tributários 
que poderiam superar os R$ 700,00. Mais uma 
vez, essa medida benéfica para a classe teve atua-
ção direta do CROSP.

Para se chegar a esse resultado, o presidente do 
Conselho, Dr. Emil Adib Razuk, e representantes 
da ABCD e APCD, além de entidades médicas, se 
reuniram com o prefeito de São Paulo, Gilberto 
Kassab, no dia 26 de março para expor sua preo-
cupação com falhas nos critérios que orientaram a 
formação da base de contribuintes da TRSS.

Para cobrar a taxa do lixo, a prefeitura utilizou ini-
cialmente os registros do Cadastro de Contribuin-
tes Mobiliários (CCM). Com isso, todos os cirur-
giões-dentistas cadastrados passaram a receber a 
cobrança, mesmo aqueles que não geram resíduos 
ou que atuam em estabelecimentos em que o pa-
gamento é de responsabilidade de terceiros. “Isso 
poderia acarretar em bitributação ou cobranças 
sem fato gerador”, explica o Dr. Emil. 

Prefeitura de sP isenta não geradores 
de resíduos da taxa do lixo
CROSP alertou o prefeito que critérios adotados para a cobrança poderiam gerar 
distorções. Medida vai evitar custos superiores a R$ 700,00

Diante dos argumentos, o prefeito Gilberto Kas-
sab determinou a criação de uma Comissão, in-
tegrada pelo CROSP, para analisar a questão e 
propor soluções. Logo após o primeiro encontro a 
comissão esclareceu que:

■ Os profissionais de saúde que não geram re-
síduos sólidos de saúde ou que geram, mas a 
responsabilidade pelo recolhimento da taxa é de 
outra pessoa física ou jurídica, serão excluídos 
da base de contribuintes da TRSS e consequen-
temente isentos do tributo. Nessa categoria se 
encaixam professores, auditores, funcionários 
da rede pública ou de clínicas particulares de ter-
ceiros, etc.

■ Para identificar esses profissionais, a Secre-
taria Municipal de Finanças publicou em sua 
página na internet, no dia 02 de abril, um apli-
cativo onde o cirurgião-dentista poderá declarar 
sua condição de não gerador ou não responsável 
pelo resíduo gerado. A partir disso, ele será ex-
cluído da base de contribuintes, se tornará isento 
da TRSS, será cancelada a cobrança referente ao 
primeiro trimestre de 2012 e todas as seguintes.

■ Considerando o prazo exíguo, será cancelada a 
cobrança referente ao primeiro trimestre de 2012 
mesmo daqueles colegas que fizerem a declara-
ção após o dia 10/04 (vencimento do boleto). 

triButos
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como fica a cobrança
da taxa do lixo:

PROFiSSiONAl CADAStRADO 
COMO PESSOA FíSiCA E 

JURíDiCA, qUE PRODUz lixO 
iNFECtOCONtAgiOSO

Vai receber a cobrança exclusivamente
no registro que escolher.

AtUA EM CONSUltóRiO/ClíNiCA 
DE tERCEiROS

Está isento

tRAbAlhA NO SERviçO PúbliCO
Está isento

ExERCE AtiviDADE 
qUE NãO PRODUz lixO 
iNFECtOCONtAgiOSO

Está isento
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Falsa cirurgiã-dentista atuava em clínica de Ribeirão Pires. Ela foi indiciada por exercício 
ilegal e falsidade ideológica.

Flagrante da fiscalização 
do crosP na grande sP

Fiscalização

O CROSP flagrou no último dia 09 
de fevereiro o exercício ilegal da 
Odontologia praticado por leiga em 
uma clínica odontológica situada 

de Ribeirão Pires - SP.
 Durante a realização da diligência foi 
verificada pelos fiscais a presença e atuação 
da falsa cirurgiã-dentista. Imediatamente a 
Polícia Militar foi acionada, lavrou o de Bo-
letim de Ocorrência e efetuou a prisão da de-
nunciada por exercício ilegal da profissão e 
falsidade ideológica, este inafiançável, e am-
bos tipificados no Código Penal Brasileiro. 
 O flagrante se deu após o recebimento 
de denúncia anônima pelo CROSP, com in-

formações substanciais sobre o caso.
 O CROSP é uma Autarquia Federal 
com a atuação precípua de defender a ética, a 
fiscalização do exercício da profissão e por lu-
tar pelo bom prestígio da classe odontológica.
 Para tanto, além da presença constan-
te de seus fiscais em campo, o Conselho conta 
com o auxilio de toda a categoria, visto que 
é dever de todos os profissionais da Odonto-
logia denunciar esse tipo de crime, sob pena 
de ser responsabilizado por acobertamento, 
segundo o que determina o art. 42, inciso II, 
do Código de Ética Odontológica 
 Ressalta-se que as denúncias sobre sus-
peita de exercício ilegal da Odontologia podem 

ser feitas anonimamente, via telefone, e-mail, 
carta, ou mesmo pessoalmente, sendo uma das 
principais ferramentas para coibir tal prática e 
evitar que a população ponha em risco a saúde, 
caindo em mãos de pessoas despreparadas. 
 Os profissionais também podem con-
sultar o CROSP, através de seu site ou di-
retamente por telefone, a fim de verificar a 
regularidade da inscrição dos colegas que, 
eventualmente, prestem serviços em seu con-
sultório ou clinica odontológica.
Essa é uma forma de prevenção e segurança 
no exercício da profissão.
Veja a lista de fiscais e seus contatos no site 
do CROSP. 

NúMeros da Fiscalização eM 2011

iNFrações Mais FrequeNtes

total de Fiscais no Estado 58

Expedientes abertos ( Interior ) 504

Comunicações por e-mail  ( Interior ) 1.982

atualizações cadastrais ( Interior ) 45.734

diligências e visitas de rotina ( Capital e Grande São Paulo ) 34.043

Comunicações por e-mail ( Capital e Grande São Paulo ) 4.190

atualizações cadastrais ( Capital e Grande São Paulo ) 68.558

Placas irregulares
Falta de inscrição de clínica

anúncios em site (compras coletivas)

Panfletagem

9 denúncias por 
dia relativas a sites 
de compra coletiva 
na Capital e Grande 

São Paulo.

Das 48 denúncias 
de exercício ilegal na 
Capital e Grande São 

Paulo, 3 ficaram 
comprovadas.

anúncio em site (próprio)

Falta de inscrição de 
cirurgião-dentista

Indícios de exercício ilegal


