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Secretário: Marco Antonio Manfredini
Tesoureiro: Marcos Jenay Capez
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Wilson Chediek
Presidente da Comissão de Tomada  
de Contas: Nilden Carlos Alves Cardoso

a Odontologia paulista marcou pon-
tos importantes no ano que termi-
nou. E começa 2015 confiante para 

enfrentar desafios para seguir se fortalecendo.
Em São Paulo, a categoria se mobilizou em 

torno de pelo menos quatro grandes eventos: 
os dois Seminários pela Valorização da Odon-
tologia promovidos pelo Conselho Regional, 
em abril e em novembro, a 3a ANEO - Assem-
bleia Nacional de Especialidades Odontológi-
cas, em outubro, e o CIOSP – Congresso In-
ternacional de Odontologia de São Paulo.

Em todos, a classe participou ativamen-
te, seja respaldando as estratégias de valo-
rização profissional implementadas pelo 
CROSP como dos projetos desenvolvidos 
em todo o estado de São Paulo: o Programa 
Cirurgião-Dentista Empreendedor, realiza-
do em parceria com o Sebrae-SP, e o Progra-
ma Integração, que abriram oportunidades 
de aquisição de conhecimentos pelos profis-
sionais da Odontologia.

O êxito dessas ações foi obtido com a ajuda 
da implantação de ferramentas de comuni-
cação em todas as plataformas disponíveis: o 
site e o jornal do CROSP foram renovados, 
privilegiando a informação; o lançamento 
da Revista do CROSP, com duas edições no 
ano, permitiu, entre outras coisas, apresentar 
o trabalho fundamental que as Câmaras Téc-
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A Odontologia se 
fortaleceu no ano passado 

com grandes eventos de 
valorização da profissão: 
dois seminários, o CIOSP 

– maior Congresso 
profissional da América 
Latina – e a 3a ANEO.
Em 2015, a categoria 

começa com disposição 
renovada para seguir 

se fortalecendo

União da classe
fez de 2014 um grande ano

nicas e as Comissões desenvolvem no apoio 
à diretoria da entidade; o  aplicativo para 
dispositivos móveis facilitou a integração de 
todos esses suportes informativos, tornando-
-os disponíveis para leitura com poucos to-
ques na tela do smartphone ou tablet; a TV 
CROSP, digital, foi lançada, passando a ofe-
recer conteúdo em vídeo sobre atividades e 
ações da classe odontológica. 

O ano de 2015 começa com dois grandes 
acontecimentos: o 33º CIOSP, promovido 
pela APCD, em janeiro, e as eleições gerais 
do Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo, em fevereiro.

Esta edição do CROSP em Notícias apre-
senta as três chapas que concorrerão pelo 
voto dos inscritos no Conselho nos dias 6 e 7 
do mês que vem. A disputa entre três visões 
sobre como a entidade deve ser dirigida no 
biênio 2015-2017 revela a riqueza de olhares 
e o desejo de participação dos profissionais 
na ação do CROSP.

A escolha da próxima diretoria acontece-
rá dentro do espírito democrático que tem 
marcado a participação da classe odontoló-
gica. Com qualquer resultado, a Odontologia 
seguirá unida para ser cada vez mais forte.

Conselho Regional  
de Odontologia de São Paulo
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O calendário de eventos de São Paulo faz 
da cidade, há anos, o principal destino 
de viagens do país, atraindo anual-

mente cerca de 13 milhões de pessoas. Um deles 
é o Congresso Internacional de Odontologia de 
São Paulo (CIOSP), que em 2015 chega à sua 33ª 
edição e que se tornou o principal encontro do 
setor na América Latina. Se virou lugar comum 
dizer que, no Brasil, o ano só começa depois do 
Carnaval, na Odontologia a festa funciona como 
uma merecida pausa para descanso de todos os 

que trabalham para fazer do Congresso a princi-
pal referência da classe odontológica de atualiza-
ção profissional e debate sobre o papel da profis-
são na promoção da saúde bucal.

Segundo Helenice Biancalana, presidente 
de honra do 33º CIOSP, o sucesso do evento se 
deve à sinergia entre as entidades do setor. Or-
ganizado pela Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas (APCD), o congresso é apoiado por 
diversas entidades. “Há 25 anos eu participo do 
CIOSP. Desta vez, tendo o privilégio de presidi-lo 

Maior evento da Odontologia em toda a América Latina, o CIOSP acontece de 22 a 25 
de janeiro com fóruns científicos, palestras, cursos e importantes eventos paralelos 

honorificamente”, diz Helenice. Diretora regional 
do CROSP na capital e Região Metropolitana, ela 
acredita que o público de 60 mil pessoas regis-
trado em 2013 será superado. “O Congressão 
reúne um número expressivo de especialistas, 
entre painelistas, pesquisadores e autoridades de 
saúde, que nos ajudam não só a desenhar o mo-
mento da Odontologia como a mostrar as prin-
cipais inovações que estão sendo introduzidas na 
profissão”, conta. “Por isso o tema central do 33º 
CIOSP é Inovação, Conhecimento e Tecnologia.”

abre o ano da classe odontológica
33º CIOSP

Mesas de debates temáticos
são uma das atrações do 
Congresso, como em 2014



O CIOSP representa 
a soma de esforços de 

todos para um encontro 
que é, ao mesmo 

tempo, uma vitrine do 
conhecimento produzido 
pela classe odontológica 

e do que de mais moderno 
a tecnologia oferece para 
que possamos cumprir 

a nossa missão de atenção 
à saúde bucal
Adriano Forghieri, 

presidente da APCD
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Adriano Forghieri, presidente da APCD, des-
taca a contribuição de cada entidade participante 
para o bom resultado do evento. “O CIOSP re-
presenta a soma de esforços de todos para um 
encontro que é, ao mesmo tempo, uma vitrine do 
conhecimento produzido pela classe odontológi-
ca e do que de mais moderno a tecnologia ofere-
ce para que possamos cumprir a nossa missão de 
atenção à saúde bucal”, afirma.

O CROSP participa do 33º CIOSP com es-
tande próprio, onde recebe a classe. No estande 
pode-se obter informações sobre registro profis-
sional, orientações do setor de ética, jurídico e 
fiscalização, entre outras atividades.

Esta edição contará com três eventos parale-
los: o 1º Congresso Mundial de Estética Orofa-
cial; o Congresso Internacional de Laser; e o 3º 
Encontro Nacional de ASB e TSB, com auxilia-
res e técnicos em saúde bucal. Eles acontecerão 
simultaneamente aos cursos, workshops, hands 
on, apresentações de pesquisas em fóruns cientí-
ficos e do Encontro de Coordenadores de Saúde 
Bucal dos Municípios do Estado de São Paulo e 
do Projeto Saúde Coletiva. Neste último, serão 
debatidos temas como Planejamento e Gestão 
em Saúde Bucal; Noções Orçamentárias e Fi-
nanciamento em Saúde Bucal; A utilização da 
Epidemiologia na Gestão em Saúde Bucal: levan-
tamento epidemiológico; Novas diretrizes para 
o levantamento epidemiológico em Saúde Bucal 
em São Paulo; Aplicação do conhecimento em 
gestão: experiências de municípios; e Perspecti-
vas ou desafios para a Política Nacional de Saúde 
Bucal - Brasil Sorridente, entre outros assuntos. 

A grade científica completa do 33º CIOSP está 
disponível para consulta no site do Congresso: 
www.ciosp.com.br.

Do evento também faz parte uma das feiras 
odontológicas mais importantes do mundo, a 
FIOSP. Em sua 18ª edição, a Feira Internacional 
de Odontologia de São Paulo apresenta inova-
ções tecnológicas de fabricantes e representantes 
de produtos voltados à prática da Odontologia. 

Helenice Biancalana destaca o papel da difusão 
de conhecimentos e da troca de experiência entre 
os profissionais no evento. “O objetivo maior é 
a valorização da Odontologia e a visibilidade do 
trabalho de toda a classe odontológica”, diz He-
lenice. “Outro aspecto importante é a renovação 

que vem sendo promovida na organização do 
CIOSP. A cada ano novos profissionais se somam 
a esse trabalho. A interação entre os mais expe-
rientes e os que começam a abraçar o evento é 
um dos fatores responsáveis pelo seu êxito.”

A Sessão Solene de Abertura do 33º CIOSP 
acontecerá na quinta-feira, 22 de janeiro, às 
19h30, no Teatro da APCD (Rua Voluntários da 
Pátria, 547 - Santana, São Paulo). Após a Sessão 
Solene será feita a apresentação do cantor Léo 
Maia “Tributo a Tim Maia”. Estão programados 
shows na Praça de Alimentação do Expo Center 
Norte nos três dias de Congresso.

Eventos paralelos 
no local
1º Congresso Mundial de Estética Orofacial
22 a 25 de janeiro
www.ciosp.com.br/orofacial

Congresso Internacional de Laser
22 a 24 de janeiro 
www.ciosp.com.br/laser

ENAT 2015 - 
3º Encontro Nacional de ASB e TSB
23 a 25 de janeiro 
www.ciosp.com.br/enat

Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal 
dos Municípios do Estado de São Paulo
23 e 24 de janeiro 
www.ciosp.com.br/pdf/projetos_paralelos.pdf

Projeto Saúde Coletiva
24 de janeiro 
www.ciosp.com.br/pdf/projetos_paralelos.pdf  
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o s números atestam a crescente  atua-
ção da fiscalização do Conselho Re-
gional de Odontologia de São Paulo. 

Só nos dois últimos anos, o CROSP apurou 
2.550 denúncias de infrações éticas cometidas 
por profissionais e outras 165 de suspeita de 
exercício ilegal da Odontologia por falsos den-
tistas ou cirurgiões-dentistas em situação irre-
gular no estado de São Paulo.

No ano passado, foram apuradas 1.428 denún-
cias. Destas, 525 foram relacionadas à publicidade 
irregular de diversas formas, 102 por suspeita do 
exercício ilegal da Odontologia e 65 por condi-
ções inadequadas de biossegurança em estabele-
cimentos odontológicos. Visando a preservação 
da saúde da população, a defesa da sociedade, a 

valorização da Odontologia, além de buscar coibir 
a prática ilegal ou irregular da profissão, o CROSP 
e a Secretaria Municipal da Saúde celebraram um 
Protocolo de Intenções estabelecendo ações con-
juntas de vigilância em saúde.

Compete à Vigilância Sanitária Municipal fisca-
lizar e autuar os profissionais da Odontologia por 
problemas relacionados à biossegurança, porém 
quando do recebimento de denúncias nesse senti-
do o CROSP realiza diligências de averiguações e 
encaminha ofício ao órgão municipal competente 
para a adoção de providências em seu âmbito.

Em 2013, foram gerados 1.277 expedientes de 
fiscalização: 426 por publicidade irregular, 63 por 
suspeita de exercício ilegal da Odontologia e 45 
por falhas de biossegurança.

Setor de Fiscalização do CROSP apurou 2.715 comunicados de infrações em 2013 
e 2014. Uma em cada três se referia à publicidade de serviços odontológicos

Em decorrência do ingresso de novos fiscais na 
capital e Região Metropolitana de São Paulo em 
2014, os constantes treinamentos e a ampliação 
dos canais de comunicação com a sociedade e 
com os profissionais da Odontologia, houve um 
aumento considerável das ações da fiscalização.

Das infrações éticas relacionadas à publici-
dade entre os anos de 2013 e 2014, houve uma 
diminuição da constatação de placas irregulares 
dos estabelecimentos odontológicos (128 em 
2013 contra 108 em 2014). Em contrapartida 
ocorreu um aumento do número de infrações 
relacionadas ao uso da internet (81 em 2013 
contra 126 em 2014), o que indica um cresci-
mento da utilização dessa ferramenta de comu-
nicação e divulgação.

Agilidade 
na apuração de denúncias



Em decorrência do ingresso 
de  novos fiscais na 

capital e Região 
Metropolitana 

de São Paulo em 2014, 
os constantes treinamentos 

e a ampliação dos 
canais de comunicação 
com a sociedade e com 

os profissionais da 
Odontologia, houve 

um aumento considerável 
das ações da fiscalização
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Exemplos da atuação 
da Fiscalização

Através de denúncia sobre condições de bios-
segurança, suspeita de venda de atestados e uti-
lização de materiais odontológicos vencidos, o 
CROSP, juntamente com a delegacia de polícia 
especializada em crimes contra a Saúde Pública, 
realizou diligência em um consultório da Zona 
Sul de São Paulo. No local, foram confirmados 
problemas de biossegurança e a utilização de ma-
teriais vencidos. O cirurgião-dentista foi preso 
em flagrante e conduzido à delegacia de polícia, 
onde lavrou-se o boletim de ocorrência e o auto 
de exibição e apreensão dos materiais. O crime em 
que o profissional incorreu foi o do artigo 7º da 
Lei 8.137/90 (crimes contra as relações de consu-
mo – entregar matéria-prima ou mercadoria em 
condições impróprias ao consumo). A autorida-
de policial deliberou pelo arbitramento de fiança 
criminal, cujo valor foi definido em dois salários 
mínimos vigentes. 

Com relação à denúncia da comercialização 
de atestados, não foram localizados indícios 
contundentes de sua ocorrência, e sobre os pro-
blemas de biossegurança apurados foi encami-
nhado ofício para ciência dos fatos à Vigilância 
Sanitária do Município. 

Outro caso, na cidade de Guarulhos: após 
o recebimento de denúncia sobre suspeita de 
exercício ilegal da Odontologia, o CROSP reali-
zou diligência e constatou o fato, procedendo ao 
registro da ocorrência na delegacia de polícia da 
região, assim como oficiando a Vigilância Sani-

tária que interditou o estabelecimento.
Um terceiro caso emblemático, também de 

suspeita de exercício ilegal da Odontologia, foi 
apurado na Zona Leste de São Paulo. A fiscali-
zação do Conselho Regional realizou diligência 
ao local e presenciou o atendimento por pessoa 
não habilitada. Após a chegada da polícia, os 
responsáveis foram conduzidos à delegacia e re-
gistrada a ocorrência. 

Termo de 
Ajustamento de 
Conduta - TAC
Implantado no final de 2013, o Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) 
traz grande economia processual e 
celeridade aos atos do CROSP. Trata-se 
de um instrumento preventivo e 
reparador de infrações éticas relativas 
à publicidade utilizado pela entidade.
Quando um profissional comete 
infrações desse tipo, será intimado  
a comparecer à sede do Conselho 
Regional de Odontologia para uma 
audiência de tentativa de celebração do 
TAC. Nesta, reconhecendo a infração 
cometida,  comprometendo-se a 
regularizá-la e de se abster de novas 
práticas que contrariam o Código  
de Ética Odontológica, poderá assinar 
o TAC,  que se tornará um título 
executivo extrajudicial. Tal documento 
indicará uma pena pecuniária em caso 
de descumprimento de seus termos, 
além de ser encaminhado para a 
Comissão de Ética do CROSP para  
a instauração de processo ético.
Em pouco mais de um ano de 
aplicação, o TAC tem se revelado  
de extrema importância para a classe 
odontológica. De 165 propostas  
de aplicação do Termo de Ajustamento 
de Conduta, em 91 casos os 
profissionais intimados aceitaram  
seus termos, evitando processos e, 
principalmente, indicando mudança 
de postura dos cirurgiões-dentistas 
quanto às normativas presentes  
no Código de Ética Odontológica. 
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É comum o cirurgião-dentista receber pa-
cientes, tratados anteriormente por cole-
gas, que apresentam dúvidas ou insatis-

fação com o tratamento recebido. No contato 
inicial, muitos buscam um parecer técnico, re-
latório ou opinião que confirme se o tratamento 
realizado até o momento está correto. Outras 
vezes o paciente se mostra satisfeito e confiante 
com o tratamento prévio, mas ao ser atendido 
por outro cirurgião-dentista recebe uma avalia-
ção sobre a conduta ou o trabalho anterior que 
pode gerar dúvidas, desarmonia ou descrédito 
sobre um relacionamento até então saudável. 

Em ambos os exemplos, os profissionais da 
Odontologia devem agir com cautela. O Código 
de Ética Odontológica define princípios éticos 
e morais que regulam o exercício profissional, 
principalmente no que se refere ao relaciona-
mento com pacientes e também entre colegas.

É preciso lembrar sempre que a Odontologia, 
sendo uma Ciência de meios, não viabiliza a ga-
rantia de um resultado específico e certo – tam-
pouco previsível. O resultado de um tratamento 
odontológico não depende somente da análise 
clínica, do diagnóstico profissional ou do plane-
jamento terapêutico e da técnica empregada. A 

capacidade e o conhecimento do cirurgião-den-
tista por si só não garantem que as expectativas 
do paciente sejam, necessariamente, satisfeitas.

Conduta terapêutica 
de colega

Na relação profissional, assim como em toda 
e qualquer relação humana, o cirurgião-dentista 
pode induzir o paciente a erro se omitir intercor-
rências ou falhas técnicas. A ética trabalha com 
essas situações orientando os profissionais a não 
terem medo de expor situações contrárias ao que 
foi planejado no tratamento, de forma a garantir 

Código de Ética Odontológica define princípios que regulam o exercício profissional 
no relacionamento com os pacientes e também entre colegas

Paciente não deve ser
objeto de disputa
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ao paciente acesso à informação e oferecer todas 
as possibilidades disponíveis para minimizar um 
eventual dano. E se ocorrer, saná-lo.

Julgar o procedimento ou planejamento de ou-
tro cirurgião-dentista, sem ter conhecimento de 
como se deu a execução do tratamento, pode gerar 
no paciente uma ideia deturpada sobre a conduta 
praticada pelo colega. E isso fatalmente resultará 
numa demanda judicial ou ética contra ele.

O Código de Ética apresenta de forma clara 
que constitui direito fundamental do cirurgião-
-dentista diagnosticar, planejar e executar tra-
tamentos, com liberdade de convicção, nos li-
mites de suas atribuições, observados o estado 
atual da Ciência e sua dignidade profissional. 
Ainda, a Lei Federal nº 5.081/66 diz que com-
pete ao cirurgião-dentista praticar todos os 
atos pertinentes à Odontologia decorrentes de 
conhecimentos adquiridos em curso de gradu-
ação ou de pós-graduação.

As normas mencionadas significam que: 
1. O cirurgião-dentista é livre para avaliar seu 

paciente e, com responsabilidade (ética e civil), 
formar seu diagnóstico e seu planejamento tera-
pêutico, que deve estar fundamentado em téc-
nica reconhecida cientificamente, indicada ao 
caso, utilizando materiais de qualidade e consi-
derando as condições clínicas bucais e gerais do 
paciente. A Odontologia deve ser exercida em 
benefício da saúde do ser humano e jamais com 
objetivos meramente comerciais ou mercantis. 

2. O cirurgião-dentista, enquanto clínico ge-
ral, possui o direito de exercer a Odontologia 
em todas as suas áreas de atuação, desde que 
possua conhecimento técnico e se sinta apto a 
praticar o ato odontológico. 

3. Compete somente ao perito ou auditor 
emitir opinião sobre tratamento realizado por 
terceiros, na forma como determina o Código 
de Ética Odontológica.

O profissional que está diante de um paciente 
que questiona o trabalho realizado por um cole-
ga deve agir com prudência e bom senso. Não se 
trata de omitir erros eventualmente praticados por 
outro cirurgião-dentista. O caso tem de ser avalia-
do com o cuidado necessário, o que inclui fazer ao 
menos um contato com o colega que executou o 
tratamento anteriormente, informando a ele sobre 
as alegações apresentadas pelo paciente, de forma 
a conhecer melhor a história clínica deste e, então, 
conduzir o caso adequadamente.

Na Odontologia existem inúmeras técnicas 
de tratamento em todas as áreas de atuação, 
assim como diversas possibilidades e linhas de 
conduta para alcançar uma meta. Classificar 
uma técnica ou um procedimento como ina-
dequado, ultrapassado ou insatisfatório, pode 
depor contra o que a própria Ciência reconhece 
e destruir o relacionamento de confiança cons-

Códigos protegem direitos do paciente
A Odontologia é uma ciência que sofre 
grande influência de fatores externos e 
internos. Depende potencialmente da 
resposta biológica do organismo do 
paciente à técnica empregada e ao 
tratamento proposto, sendo essencial que 
o paciente coopere com o tratamento, 
seguindo rigorosamente as 
recomendações profissionais e cuidados 
específicos para a evolução do tratamento, 
mantendo adequada higienização bucal, 
frequência às consultas, buscando 
alcançar as perspectivas pretendidas 
no planejamento terapêutico de acordo 
com as limitações técnicas e biológicas, 
bem como situações multifatoriais 
que podem interferir na meta que 
se pretende alcançar.
Tanto o Código de Ética quanto o Código 
de Defesa do Consumidor estipulam que o 
cirurgião-dentista deve garantir ao paciente 

informações necessárias à compreensão do 
tratamento que será realizado, esclarecendo 
os objetivos, riscos, alternativas e custos 
dos procedimentos. 
Dessa maneira, é evidente que o paciente, 
sendo leigo, não possui o conhecimento 
técnico necessário para decidir com 
autonomia qual a melhor técnica ou a mais 
indicada ao seu caso, o que justifica a 
necessidade de receber informações claras 
e objetivas para garantir a compreensão 
razoável sobre o tratamento odontológico, 
alterações e eventuais complicações do caso. 
Da mesma forma, ao receber um 
posicionamento diverso ou que coloca 
em dúvida o que outro profissional está 
fazendo, o paciente, como leigo, não 
saberá identificar o que é verdade. Sente-se 
enganado. E isso basta para que uma 
relação seja rompida e que um processo 
ético ou judicial se inicie.
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Como agir em cada caso
Posso emitir laudo sobre 
tratamento realizado por colega?
Caso seja verificado algum tipo de erro  
ou falha técnica, deve ser mantido contato 
com o colega e, a partir disso, orientar  
o paciente a retornar ao seu cirurgião-
dentista, expondo suas insatisfações, dores, 
angústias e descontentamentos. Caso o 
paciente não tenha interesse em retornar e 
queira, somente, um documento que emita 
juízo de valor sobre o tratamento realizado 
por terceiros, deve ser esclarecida a 
limitação ética do profissional para avaliar 
o caso, esclarecendo que o julgamento 
poderá acontecer no âmbito do Conselho 
Regional de Odontologia ou da Justiça.  
O único documento que pode ser oferecido 
pelo profissional ao paciente é o 
diagnóstico com o planejamento de 
tratamento, sem qualquer opinião sobre  
o que tenha sido realizado por colega.

Posso assumir o tratamento 
se o paciente se recusa a voltar 
ao colega?
É possível atender e dar sequência ao caso 
de outro colega, desde que antes de realizar 
qualquer ato sejam registradas as condições 
em que o paciente se encontra, com exames 
clínicos e complementares que 
fundamentarão o novo diagnóstico e 
planejamento terapêutico. Esses exames 
são fundamentais, inclusive para estipular 
como o paciente chegou ao consultório 

e quais procedimentos, efetivamente, 
foram realizados sob os cuidados 
do novo profissional.

É necessário esperar pela perícia 
para dar início ao tratamento 
se o paciente está processando 
um colega ?
Não necessariamente. A perícia, em muitos 
casos, pode ser realizada através das 
documentações iniciais do caso e daquelas 
que retratam eventual dano ou prejuízo 
advindo de falha técnica, intercorrências 
ou fatores até então desconhecidos. Será 
necessário avaliar a saúde bucal e geral 
do paciente para determinar se é possível 
aguardar a perícia judicial, bem como 
quais exames são necessários para 
registrar a situação atual dele e subsidiar 
o planejamento do tratamento.

O que posso fazer se um 
colega julgar meu trabalho 
para um paciente?
Inicialmente é preciso se certificar de que 
o cirurgião-dentista emitiu algum juízo 
de valor sobre sua conduta. Para isso 
é necessário que haja contato entre os 
colegas. Deve se evitar rispidez, explicando 
que o motivo do contato são alegações do 
paciente de que o colega teria criticado suas 
ações. É comum pacientes compreenderem 
de forma equivocada ou distorcida aquilo 
que foi dito e essa interpretação leiga gerar 

conflitos evitáveis. Se o colega confirmar 
que julgou seu tratamento ou se houver 
indícios dessa conduta, recomenda-se 
que o caso seja denunciado à Comissão 
de Ética para apuração dos fatos através 
de Processo Ético.
A maioria das denúncias apresentadas 
ao Conselho Regional identifica que 
o paciente foi influenciado por críticas 
imotivadas de colegas sobre o tratamento 
realizado por outro cirurgião-dentista 
e que houve falha de comunicação entre 
o profissional e o paciente, além de falta de 
documentação no prontuário odontológico.
Essas demandas, muitas vezes, não se 
encerram no âmbito disciplinar e se 
tornam alvo de ações judiciais. Para tanto, 
recomenda-se aos cirurgiões-dentistas 
atenção redobrada quanto à importância 
da construção de um completo prontuário 
odontológico, bem como que seja evitado 
julgar a conduta de colegas, pois nem 
sempre esse julgamento representa 
a verdade sobre os fatos. Investir 
no diálogo com o paciente, favorecendo 
a comunicação, pode ser um fator 
determinante para evitar conflitos.
Casos em que estão evidenciados erros 
de planejamento e que podem configurar 
desrespeito ao paciente ou condutas 
rechaçadas pelo Código de Ética no 
relacionamento entre cirurgião-dentista 
e paciente devem ser denunciados 
à Comissão de Ética.

truído pelo colega com seu paciente.
Avaliar para terceiros o tratamento de um co-

lega, fornecer laudo, parecer ou relatório técni-
co, opinião verbal ou escrita julgando um caso, 
emitindo juízo de valor, qualificando-o e classi-
ficando-o como correto ou inadequado, satisfa-
tório ou insatisfatório, ultrapassado ou qualquer 
outro termo que implique em crítica ao trabalho 
realizado por colega são condutas que ofendem 
a ética e prejudicam, inclusive, o prestígio e bom 
conceito da Odontologia, com seu consequente 
descrédito social.

Muitas vezes, condutas desse tipo sequer con-
quistam a confiança do paciente. Ao contrário, 
demonstram que o profissional que se colocou na 
posição de julgador, agiu de forma antiética. Po-
dem deixar evidente que a crítica ao colega teve 
como único objetivo desviar e aliciar seu paciente. 

Se não há ética entre colegas, não há respeito e 
nem responsabilidade – com o outro cirurgião-
-dentista e com a Odontologia. É impossível haver 
valorização e reconhecimento – da sociedade ou 
do paciente – se, antes, não existir valorização e 
respeito entre os pares. 
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O s profissionais inscritos no 
Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo que es-

tão com sua anuidade 2015 em dia têm 
direito ao benefício do Seguro de Vida 
durante o ano em curso. 

O CROSP finalizou o processo lici-
tatório para contratação do seguro de 
vida aos inscritos do Conselho em 22 
de dezembro. No dia seguinte, foram 
encaminhados aos inscritos pelos Cor-
reios boletos com duas opções de paga-
mento da anuidade: em cota única, com 
desconto – válido para quem efetuar o 
pagamento no mês de janeiro –; e par-
celado em até cinco vezes, para quem 
informar esta opção até 30 de janeiro, 
última sexta-feira do mês.

Em caso de não recebimento dos bo-
letos no endereço cadastrado, por mu-
dança ou qualquer outro motivo, é pos-
sível baixar os boletos para pagamento 
da anuidade no site do Conselho: www.
crosp.org.br. 

O profissional tem direito ao seguro a 
partir de zero hora do dia seguinte ao paga-
mento da anuidade. A validade da apólice 
se encerra no dia 31 de dezembro de 2015. 

A apólice cobre ocorrência por morte, 
natural ou acidental, e invalidez perma-
nente ocasionada por acidente.

Desde 2010, o profissional Remi-
do quite com a anuidade no exercício 
anterior à sua remissão, aos 70 anos, 
também tem direito ao benefício desde 
que não tenha interrompido o paga-
mento ao seguro. 

Confira outras informações no canal 
Perguntas Frequentes do site do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo: 
www.crosp.org.br/faq.html. 

Apólice válida para 2015 
entra em vigor após 
pagamento, que pode ser 
feito à vista ou parcelado 
em cinco vezes

Anuidade em dia renova
Seguro de Vida
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A classe odontológica vai escolher a pró-
xima diretoria do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo. O mandato, 

de dois anos, vai de 20 de abril de 2015 a 19 de 
abril de 2017. Nesse período, os cinco (05) futuros 
conselheiros titulares e cinco (05) suplentes terão a 
responsabilidade de comandar o maior Conselho 
Regional do país, que congrega mais de 80 mil dos 
250 mil cirurgiões-dentistas do Brasil. 

em fevereiroCirurgiões-dentistas do estado de São Paulo quites 
com suas obrigações escolherão entre três chapas 
a direção da entidade para o biênio 2015-2017

Milhares elegerão a
diretoria do CROSP

Nas próximas páginas do CROSP em Notícias 
você vai conhecer as regras das eleições, os direitos 
e obrigações dos profissionais inscritos no estado 
de São Paulo e as propostas das três chapas con-
correntes no pleito.

O voto é individual, secreto e obrigatório para 
todo cirurgião-dentista inscrito no estado de 
São Paulo até 60 dias antes das eleições. Somen-
te poderão votar os profissionais quites com a 
Tesouraria do CROSP e que sejam possuidores 
de inscrição do tipo “principal”, efetivada até o 
dia 7 de dezembro de 2014.

* O que determina o eleitor do interior ou da capital 
é o endereço de correspondência.

Abstenção justificada
O eleitor que deixar de votar deve apresentar 

justificativa no prazo de 8 (oito) dias contados da 
realização da eleição, com fundamento em um 
dos seguintes motivos, devidamente comprova-
dos: a) enfermidade; b) ausência do país; c) im-
pedimento legal ou regulamentar; d) força maior.

A falta de voto e justificativa incorrerá em mul-
ta de R$ 133,69 (valor calculado para fevereiro de 
2015), conforme previsto da Lei Federal 4.324 de 
14 de abril de 1964.

Voto no interior*
O eleitor do interior (incluindo Região Metro-

politana de São Paulo) deve enviar seu voto uni-
camente pelos Correios. O voto deve ser remetido 
assim que o cirurgião-dentista receber o kit eleito-
ral em seu endereço cadastrado. 

Voto na capital*
O eleitor da capital deve votar pessoalmente, 

comparecendo a um dos endereços de votação 
informados nesta reportagem. 

Aquele que porventura estiver fora de seu ende-
reço eleitoral nos dias e horários em que se reali-
zará a eleição deve enviar seu voto com a antece-
dência necessária pelos Correios, acompanhado 
de justificativa. Somente nessa situação o voto será 
considerado válido.
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Interior – voto pelos Correios 
O cirurgião-dentista eleitor do Interior (inclusive região 
metropolitana de São Paulo), deve votar por correspondência, 
observando o seguinte: 

a) Usar a cédula de votação fornecida pelo CROSP que deverá ser 
colocada no envelope menor branco sem identificação (apenas a 
cédula deve ir dentro desse envelope). 
b) O voto deve ser anotado somente por caneta azul ou preta no 
local indicado. 
c) Colocar o envelope menor contendo o voto no envelope maior 
(porte pago), endereçado ao Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo, com a expressão “FIM ELEITORAL” em destaque. 
d) Indicar no envelope maior, com letra legível, o nome do 
remetente, o número de inscrição no Conselho e endereço 
completo, caso o envelope não contenha essas informações. 
e) Colocar também dentro do envelope maior o 
encaminhamento do voto dirigido ao Presidente da Comissão 
Eleitoral, o qual faz parte do kit eleitoral. 

Capital – voto presencial
O cirurgião-dentista eleitor da Capital deve votar 
presencialmente. Comparecer a um dos endereços listados 
abaixo que mais lhe convier, munido de Carteira de Identidade 
Profissional (livreto) ou outro documento de identidade 
oficial (com foto).

Endereços 
Sede Av. Paulista, 688 ; Sub Sede Av. Pacaembu, 732 - Telefone 
3826-7351; Ipiranga Rua Agostinho Gomes, 2186 - Ipiranga - 
Tel. 2914-1878 ; Lapa - Rua Pio XI, 999 - Alto da Lapa - Tel. 
3834-0530 ; Santo Amaro - Rua Conde de Itú, 508 - (Sede APCD 
Santo Amaro) Tel. 5521-6024 ; São Miguel Paulista - 
Rua Martinho de Souza, 97 - Tel. 2943-6114; Vila Maria - 
Av. Conceição, 885 - Tel. 2909-7749

Data e horário da eleição na capital 
06/02/2015 (sexta-feira) das 09h00 às 20h00 e 07/02/2015 
(sábado) das 09h00 às 18h00.

Capital – voto pelos Correios 
com justificativa 
O cirurgião-dentista que tem residência ou está estabelecido 
na cidade de São Paulo e que, porventura, estiver fora de seu 
endereço eleitoral durante os dias e horários em que se realizará 
a eleição, deve postar seu voto nos Correios com antecedência 
(preenchendo e enviando o ofício de encaminhamento que 
está anexo ao material eleitoral), pois está disposto no parágrafo 
2° do artigo 22 da Lei Federal 4.324/64 e no artigo do Regimento 
Eleitoral, aprovado pela resolução CFO 80/2007. 

a) Usar a cédula de votação fornecida pelo CROSP que deverá 
ser colocada no envelope menor branco sem identificação 
(apenas a cédula deve ir dentro desse envelope). 
b) O voto deve ser anotado somente por caneta azul ou preta 
no local indicado. 
c) Colocar o envelope menor contendo o voto individual 
no envelope maior (porte pago), endereçado ao Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo, com a expressão “FIM 
ELEITORAL” em destaque. 
d) Indicar no envelope maior, com letra legível, o nome do 
remetente, o número de inscrição no Conselho e endereço 
completo, caso o envelope não contenha essas informações. 
e) Colocar também dentro do envelope maior o Ofício de 
Encaminhamento e Justificativa do voto dirigido ao Presidente 
da Comissão Eleitoral, o qual faz parte do kit eleitoral. 

Como votar pelos Correios

Interior

Envelope 
em branco

Coloque dentro 
do envelope 
branco sem 

identificação 
somente a cédula 

de votação.

Ofício de 
encaminhamento

Preencha-o com os 
seus dados e assine.

Envelope de 
porte pago

Coloque dentro 
do envelope de 

Porte-Pago ( 4 ) o 
envelope em branco 

( 2 ) com a cédula 
( 1 ) e o ofício de 

encaminhamento 
( 3 ), feche o 

envelope e coloque 
nos Correios.

Envelope de 
porte pago

Coloque dentro 
do envelope de 

Porte-Pago ( 4 ) o 
envelope em branco 

( 2 ) com a cédula 
( 1 ), o ofício de 

encaminhamento 
e justificativa ( 3 ), 
feche o envelope e 

coloque nos Correios.

Ofício de 
encaminhamento 

e justificativa
Preencha-o com os 
seus dados e assine.

Envelope 
em branco

Coloque dentro 
do envelope 
branco sem 

identificação 
somente a cédula 

de votação.

Cédula 
de votação

Caneta 
esferográfica 
azul ou preta

Cédula 
de votação

Caneta 
esferográfica 
azul ou preta

Capital
(com justificativa)

1

2

3

4

Enviar apenas 1 voto 
por envelope
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Conheça os integrantes e as propostas das três chapas concorrentes

Chapa 1

EfEtIvOS / InSCRIçãO CRO
1. Claudio Yukio Miyake CRO 37.416
2. Marco Antonio Manfredini CRO 27.268 
3. Marcos Jenay Capez CRO 47.098 
4. Wilson Chediek CRO 19.854 
5. Nilden Carlos Alves Cardoso CRO 44.213

SuPlEntES / InSCRIçãO CRO
6. Rada El Achkar da Silva CRO 14.529 
7. Maria Lucia Zarvos Varellis CRO 26.107
8. Mary Caroline S. Macedo CRO 33.526
9. Rogério Adib Kairalla CRO 25.635
10. Ueide Fernando Fontana CRO 4.700

AgORA é ChAPA 1: 
AMPlIAçãO DO tRAbAlhO
EM tODO O EStADO
Trabalhamos pela classe nestes dois 
últimos anos com modernidade, 
renovação e avanços para todos,  
com objetividade, através de vários 
canais de participação e comunicação.

PRINCIPAIS METAS: 
•	 Ampliar a luta pela classe e valorizar o 

profissional na sociedade e na mídia;
•	 Expandir a fiscalização, reforçar o 

combate ao exercício ilegal e ampliar  
as equipes e do sistema on-line;

•	 Intensificar a divulgação do Código  
de Ética Odontológica, visando à 
orientação e à educação continuada;

•	 Oferecer benefícios como convênios 
com estabelecimentos comerciais  
e instituições;

•	 Valorizar o trabalho dos servidores 
públicos;

•	 Ampliar a orientação para temas 
relacionados a convênios e 
cooperativismo.

Os textos e as fotos veiculados pelas CHAPAS neste espaço refletem suas posições sendo de sua total responsabilidade.

1
9

8 7
6

4

5

2

3 10
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Chapa 3

Chapa 2

EfEtIvOS / InSCRIçãO CRO
1. Alexandre de O. Rangel CRO 35.254
2. Eun Jin Park Kin CRO 51.862 
3. Paulo Sérgio F. de Souza CRO 34.510
4. Silvana Maria Giovanetti CRO 34.484
5. José Antonio Gaspar CRO 34.524

SuPlEntES / InSCRIçãO CRO
6. Paulo Eduardo de O. Cardoso CRO 19.092
7. Aline C. P. Tiago dos Santos CRO 75.952
8. Priscila Lopes A. Krzyzanowski CRO 96.067
9. Sirlei Christoforo CRO 34.633 
10. Maria A. de Camargo Pinto CRO 26.576

glOSE O vOtO EM PlAnOS EM 
COnvÊnIOS, vOtE ChAPA 3!
Desde a Constituição de 1988, a 
Autarquia tem avançado no cumprimento 
dos Princípios de Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade,  
Publicidade, Eficiência e  
Transparência das Contas Públicas. 
O atraso, todavia, em relação a outros 
CROs - com Portal Transparência on-line 
e atuação junto ao Ministério Público 
Federal contra Planos e Convênios (RS  
e outras unidades federativas), tem nos 
obrigado a conviver nesta realidade  
de Excesso de Faculdades de Odontologia, 
Desvalorização Profissional, Salários e 
Honorários Aviltados. 
Buscamos construir um Sistema CFO/
CRO que trabalhe em prol da Defesa dos 
Interesses que nos Unem. Democrático  
e Transparente. Forte e Representativo.
Pela Valorização do Diagnóstico, Respeito 
Profissional, Relação Direta Profissional 
– Paciente, Resgate e Valorização da 
Clínica Pública e Privada.  
Vote Chapa 3! Vem com a gente!

A ChAPA 2 – tEu CROSP –, tEM 
O PROPóSItO DE REAlIzAR 
a renovação do Conselho. Visando 
o fortalecimento da classe vamos 
lutar pelo resgate da Odontologia. 
Reafirmamos nosso 
comprometimento com a nossa 
categoria, é hora de renovar  
e prosperar. 
Seu voto é muito importante, 
o momento exige a união e 
participação de todos os colegas 
do estado de São Paulo. 
Vote chapa 2 - Teu CROSP, para 
que possamos cumprir nosso 
compromisso realizando uma 
gestão responsável, transparente, 
democrática e participativa.

7 8 9 10
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EfEtIvOS / InSCRIçãO CRO
1. Fernando César Moreira CRO 46.129
2. Antonio Vicente Q. Tedesco CRO 8.786
3. Maurício Donalonso Spin CRO 99.255
4. Alfredo Maeda CRO 6.739 
5. Luciana C. M. Fernandes CRO 32.978

SuPlEntES / InSCRIçãO CRO
6. Fabiano Naoyoshi Ki CRO 87.573
7. Maurício Cassimiro de Lima CRO 76.484
8. Isaac Tobias Blachman CRO 22.898
9. Francisco Alício Mendes CRO 31.658
10. Fábio Luiz Mialhe CRO 64.327
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O  ano 2014 marcou conquistas da clas-
se odontológica no serviço público 
na cidade de São Paulo. No dia 17 

de dezembro, a Câmara Municipal paulistana 
aprovou o novo quadro de cargos e salários dos 
profissionais de saúde, que eleva o salário inicial 
do cirurgião-dentista contratado por 20 horas 
semanais para R$ 3.042 reais. Já o salário final 
para a mesma jornada de trabalho passou para 
R$ 8.033 reais. Entretanto, o projeto aprovado 
pela Câmara de Vereadores não contemplou o 
substitutivo apresentado ao texto original do 
Projeto de Lei 507/2014, que foi apoiado pela 

Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas 
(ABCD), Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas (APCD) e pelo CROSP, e cujas 
emendas apresentadas foram debatidas em Au-
diência Pública da Comissão de Saúde da Câ-
mara, realizada no dia 3 de dezembro. O Con-
selho Regional de Odontologia se reuniu com o 
presidente da Câmara, no dia 9 de dezembro, e 
manifestou apoio à emenda de equiparação sa-
larial entre cirurgiões-dentistas e médicos. 

Esta luta se iniciou há mais de 20 anos. No final 
de outubro, dirigentes de entidades da categoria 
se reuniram para discutir protocolo assinado com 

Novo plano de cargos e salários no município e nomeação pela Prefeitura de 200 
cirurgiões-dentistas aprovados em concurso decorrem de longo processo de lutas

a Prefeitura Municipal para dar continuidade à 
recomposição salarial dos cirurgiões-dentistas. O 
presidente da Associação Odontológica da Pre-
feitura de São Paulo, Rubens Orlandi, e o diretor 
Cássio Dicolla discutiram o assunto com repre-
sentante do Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo. “Embora a Odontologia continue 
sendo a mais prejudicada no que diz respeito à 
composição salarial, assinamos este protocolo 
com a esperança de que seja incorporada a ques-
tão da produtividade nesta recomposição. Isso 
deve beneficiar, e muito, o aposentado, que passa-
rá a receber por produtividade mesmo não exer-

Lutas da classe 
em São Paulo marcaram 2014
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cendo mais a profissão”, declarou Orlandi.
Na ocasião foi anunciado que as Secretarias 

Municipais da Saúde e de Planejamento, Or-
çamento e Gestão autorizaram a nomeação 
de 1.243 candidatos aprovados em Concurso 
Público de ingresso para provimento de cargos 
de diversas categorias. Entre estes profissionais 
estão 200 cirurgiões-dentistas que assumiram 
os cargos de Especialistas em Saúde – Odonto-
logia. É uma grande conquista para a área da 
Odontologia. Outro assunto de grande impor-
tância é a equiparação salarial. Continuamos 
firmes na luta pela reconquista deste benefício, 

retirado por Paulo Maluf em 1993. Em 2015 
as entidades odontológicas retomarão essa luta 
junto à Comissão de Saúde da Câmara Muni-
cipal de São Paulo.

Os cirurgiões-dentistas contratados pela Pre-
feitura trabalharão em Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Centros de Especialidades Odon-
tológicas e Hospitais municipais.

Âmbito estadual
No dia 15 de dezembro, representantes do Gru-

po de Trabalho dos Cirurgiões-Dentistas do Es-
tado compareceram ao Palácio dos Bandeirantes 

para obter informações atualizadas sobre o Proje-
to de Lei que prevê a criação do Plano de Cargos, 
Carreira e Salários da classe odontológica em âm-
bito estadual. Foram recebidas em audiência pela 
Procuradora do Estado Anadil Abujabra Amo-
rim, da Secretaria Estadual de Casa Civil. 

O projeto passará por análise de Secretarias an-
tes de ser enviado ao governador. “Essas etapas são 
necessárias para que seja apreciado pelo governa-
dor e, então, possa ser enviado à Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo”, esclareceu a pro-
curadora. A previsão é que o governador Geraldo 
Alckmin receberá o projeto no início de 2015. 
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O 2º Seminário pela Valorização da 
Odontologia, promovido pelo Conse-
lho Regional de Odontologia de São 

Paulo em novembro, reafirmou o compromisso 
da classe odontológica como um todo de defesa 
da profissão assumido em abril no histórico en-
contro realizado na sede da APCD. Assim como 
aconteceu no primeiro semestre, centenas de pro-
fissionais participaram ativamente de palestras, 
debates e encontros com o objetivo de discutir os 
desafios da profissão e definir ações que fortale-
çam a Odontologia.

A exemplo do que aconteceu na primeira edi-
ção do Seminário, diretrizes oriundas das discus-
sões poderão servir como diretriz para ações do 
Conselho nos próximos anos. O Seminário de 
abril aprovou a Carta de São Paulo, que serviu 
para orientar atividades do CROSP ao longo de 
2014. Essa iniciativa será levada adiante com um 
documento que será acompanhado de perto por 
todos os envolvidos.

O Seminário contou com painéis sobre coo-
perativismo, odontologia empresarial, terceiro 
setor, além da relação dos planos odontológi-
cos e os prestadores de serviços e de palestras 
e atividades diversas com foco na valorização 
da categoria. 

Cooperativismo
O painel sobre cooperativismo informou que 

o Brasil possui 21 milhões de beneficiários de 
planos odontológicos. O país conta com 849 
cooperativas atuantes, que reúnem 264.596 as-
sociados e 92.139 colaboradores, num contexto 
de potencial de crescimento de 15% ao ano para 
empreendimentos desta natureza.

Odontologia Empresarial
O segmento Odontologia Empresarial foi 

um dos destaques do evento. Com cerca de 
258.965 mil cirurgiões-dentistas em atividade 
em todo o Brasil, dos quais 80 mil atuam no 
estado de São Paulo, o debate sobre a melhor 
maneira de administrar com sucesso o próprio 
negócio foi dos mais concorridos. A relação 
dos profissionais com os pacientes e a ênfase 
sobre a importância dos procedimentos admi-

2º Seminário pela Valorização da Odontologia faz 
avançar agenda aprovada no evento de abril 

Um passo

adiante

Palestras com foco na 
valorização profissional 
deram o tom do Seminário 

Centenas de pessoas de 
todo o estado de São Paulo 
participaram do evento



Conflitos que permeiam a 
relação entre operadoras 
e prestadores de serviços 
também foram objeto de 

debate do Seminário, com 
ênfase na necessidade de 
melhorar a remuneração 

dos profissionais

www.facebook.com/crospoficial
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nistrativos no consultório também atraíram 
grande interesse dos participantes. 

Terceiro setor
O Seminário também abriu espaço para a 

apresentação de organizações não governamen-
tais que possuem programas ligados à Odonto-
logia. A valorização do trabalho voluntário, a 
identificação das entidades atuantes no terceiro 
setor, a importância da divulgação dos serviços 
socialmente responsáveis e o aumento de ações 
desta natureza – incluindo a participação de es-
tudantes e a classificação de suas atividades ex-
tracurriculares – foram tópicos debatidos entre 
a Associação Jovens Dentistas, da APCD de São 
Bernardo do Campo, a Turma do Bem, o Ins-
tituto Sorrir para a Vida e a ONG Envelhecer 
Sorrindo. Todas essas organizações apontaram a 
importância de ressaltar o papel da Odontologia 
na promoção da saúde bucal da população.

Relação com operadoras
Conflitos que permeiam a relação entre ope-

radoras e prestadores de serviços também foram 
objeto de debate do Seminário, com ênfase na 
necessidade de melhorar a remuneração dos pro-
fissionais. Segundo pesquisa do Conselho Regio-
nal de Odontologia, 97% dos cirurgiões-dentistas 
credenciados em operadoras não estão satisfeitos 
com o valor recebido pela prestação do serviço. O 
levantamento feito pelo CROSP aponta um fator 
que certamente contribui para esse cenário: cerca 
de 50% dos cirurgiões-dentistas não leem o contra-
to firmado com as operadoras, o que a curto prazo 
acarreta na deterioração da relação entre as partes.

Renato Rossi, da Comissão de Convênios e Saú-
de Suplementar do CROSP, explica que o grupo de 
trabalho do Conselho está à disposição dos profis-
sionais que queiram conhecer melhor ou debater a 
realidade desta modalidade de atuação. “O assunto 
dos convênios e do credenciamento da saúde su-
plementar é complexo. Envolve contrato de pres-
tação de serviço entre o profissional e a operadora 
de saúde, entre a operadora e o paciente, além de 

regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
Muitos colegas acabam não se familiarizando com 
essa legislação e terminam atendendo algum con-
vênio que não lhes dá boas condições de trabalho 
por desconhecimento”, diz. “O papel da Comissão 
de Convênios e Saúde Complementar do Conse-
lho Regional é orientar o profissional quanto a es-
sas questões, permitindo que ele faça a sua opção 
considerando todos os aspectos envolvidos.”

Auxiliares e técnicos 
em saúde bucal 

O 2º Seminário pela Valorização da Odonto-
logia também abriu espaço para o debate sobre 
a regulamentação e valorização dos Auxiliares e 
Técnicos em Saúde Bucal. Foram abordados temas 
como a situação dos cursos de formação, os direi-
tos e as práticas desses profissionais, a importância 
do auxiliar ou técnico regulamentado para o bom 
funcionamento do consultório odontológico, a ne-
cessidade da fiscalização como forma de garantir 
que este profissional atue de forma legal e, ainda, 
a necessidade de divulgação da obrigação dos ci-
rurgiões-dentistas seguirem a norma que registra 
e protege a classe técnica e auxiliar em saúde bucal.

O debate reuniu profissionais de diversos cargos 
e estados, como a presidente da Câmara Técnica de 
ASB e TSB de São Paulo, Elizabeth Gomes da Silva; 
a presidente da Comissão de Registro de Técnico em 
Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal do Conselho 
Federal de Odontologia, Maria Lúcia Zarvos Varelli; 
o membro da Câmara Técnica do CROSP Edélcio 
Anselmo; e a presidente da Câmara Técnica de ASB 
e TSB do Mato Grosso, Samara Valêncio de Melo.

Edélcio Anselmo relatou sobre a importância da 
participação de todos na valorização dos profissio-
nais destas categorias.

Por sua vez, Samara de Melo enfatizou a im-
portância da divulgação da lei 11.889, que re-
gulamenta a profissão. “Os cirurgiões-dentistas 

devem se informar e saber sobre a importância 
da regularização desses profissionais, pois é pre-
ciso olhar para a Odontologia como um todo, 
sem exceção, e os auxiliares e técnicos fazem 
parte dela. Esse seminário abriu um canal muito 
importante para tratar deste assunto que, muitas 
vezes, fica esquecido”, afirmou. 

Solenidade de abertura
Na cerimônia de abertura do Seminário, o 

médico Adib Jatene, falecido em novembro, foi 
homenageado. O último documento oficial as-
sinado publicamente por ele foi um termo téc-
nico-científico de parceria entre o Hospital do 
Coração (HCor) e o CROSP.  

Além do presidente do CROSP, participaram da 
mesa oficial do evento o representante do CFO, 
Rubens Corte Real de Carvalho, representando 
o presidente do Conselho Federal de Odontolo-
gia, Ailton Morilhas Rodrigues; o presidente da 
Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, 
Silvio Jorge Cechetto; Adriano Albano Forghieri, 
presidente da Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas; Maria Fernanda Montezuma Tricoli, 
representando o Secretário de Estado da Saúde, 
David Uip; Roberto Miguita, presidente do CORE; 
Evandro Luiz de Souza, presidente da Associação 
dos Técnicos em Prótese Dentária; Joel Soares, pre-
sidente da Câmara Técnica de TPDs; Luciano Eloi 
Santos, presidente do CROMG; o diretor-superin-
tendente do Sebrae-SP, Bruno Caetano; e o repre-
sentante da ABIMO, Knud Sorensenn.

De acordo com Rubens Corte Real de Car-
valho, do Conselho Federal de Odontologia 
(CFO), “a iniciativa de realização de eventos 
como este é de extrema importância para os 
profissionais da área, sobretudo para que se-
jam sempre revistos os desafios, bem como as 
oportunidades de melhoria e aperfeiçoamen-
tos que recaem sobre a Saúde”. 

Discussões sobre os desafios 
da profissão indicaram ações 
em prol da Odontologia
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A 3a ANEO aprovou, 
ainda, a mudança 
de classificação das 

habilitações Acupuntura, 
Homeopatia e Odontologia 

do Esporte para 
especialidades. E a criação 
de uma nova habilitação: 

Ozonioterapia

A ssociações, entidades da Odontologia 
e instituições de ensino superior se 
reuniram em outubro na Associação 

Paulista de Cirurgiões-Dentistas, em São Pau-
lo, para debater temas como a legislação profis-
sional, a mudança de nome e de competências 
de especialidades, alteração da carga horária de 
cursos de especialização, prazos para cursos e 
habilitações e alteração da titulação de coorde-
nadores de curso. Para serem normatizadas, as 
mudanças dependem de avaliação do Departa-
mento Jurídico do Conselho Federal de Odon-
tologia (CFO) e, então, de deliberação nesse 
sentido pelo plenário do CFO. “Somente depois 
da análise é que as modificações serão efetiva-
mente realizadas”, afirmou Ailton Morilhas, 
presidente do Conselho Federal.

Entre as alterações propostas estão novas de-
nominações para algumas especialidades como 
Saúde Coletiva e da Família, e também Patolo-
gia Bucal, que passariam a ser designadas, res-
pectivamente, como Saúde Coletiva e Patologia 
Oral e Maxilofacial. 

A 3a ANEO aprovou, ainda, a mudança de clas-
sificação das habilitações Acupuntura, Homeopatia 
e Odontologia do Esporte para especialidades. E a 
criação de uma nova habilitação: Ozonioterapia.

O relator da 3a ANEO, Eduardo Sakai, explica 
que as propostas aprovadas foram resultado de 
um longo processo de discussão em todo o país 
– realizado ao longo de 2014 e que englobou os 
Conselhos Regionais e outras entidades profis-
sionais, universidades e coordenadores de curso 
de Odontologia em assembleias preparatórias em 
todos os estados. “Esse debate espelha o dinamis-
mo da profissão”, afirma. “Como conhecimento 
vivo que se renova e amplia, a Odontologia re-
quer ajustes pontuais na formação profissional e 
na atuação periodicamente.”

Segundo a proposta aprovada, os coordenado-
res de curso de especializações da Odontologia 
deverão ser especialistas na área que terão sob res-
ponsabilidade, além de terem mestrado ou douto-
rado em Ciências da Saúde. “O entendimento da 
Assembleia foi de que os cursos de especialização, 
por serem clínicos, exigem do coordenador co-
nhecimento específico na área que dirigirá.”

Ainda no âmbito da formação, foi proposta a al-

Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas aprovou, de forma consultiva, 
a mudança de nome e de competências de especialidades e alteração da carga horária 
de cursos de especialização, entre outros temas

teração das cargas horárias de alguns cursos. “Ci-
rurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial teria sua 
carga aumentada de 2 mil horas para 3 mil horas, 
enquanto a de Ortopedia Funcional dos Maxila-
res seria diminuída de 1,5 mil horas para 1,1 mil 
horas”, explica. O objetivo é adequá-los às novas 
exigências da Odontologia e também do mercado.

Processo legitima decisões
Os delegados estaduais presentes na 3a ANEO 

destacaram a riqueza dos debates, entendendo 
que ele foi resultado de um processo de discus-

sões amadurecidas graças à participação dos di-
rigentes da classe odontológica, dos profissionais 
e acadêmicos nas assembleias estaduais.

Eimar Lopes, presidente da Comissão de En-
sino do Conselho Federal de Odontologia, disse 
esperar que todos adotem a tônica do “coletivo, 
do bem comum, e priorizem a construção de 
uma Odontologia de qualidade, em linha com 
o que a sociedade brasileira espera de nós”. A 
presidente da Abeno – Associação Brasileira de 
Ensino Odontológico, Maria Celeste Morita, res-
saltou que a consulta à sociedade por parte do 
Conselho demonstra uma “condução positiva 
para encaminhar os anseios da sociedade”. Por 
sua vez, a chefe do Departamento de Odonto-
logia da UFRN – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Roseana de Almeida Freitas, 
enfatizou a importância de reunir os Conselhos 
Federal e os Regionais. “Por meio de iniciativas 
como esta podemos criar soluções que vão bene-
ficiar a sociedade como um todo”, disse. 

Foi consenso entre os participantes o reconhe-
cimento do modelo democrático adotado, que 
propicia um diálogo de extrema relevância para 
a classe odontológica e para a sociedade civil. O 
presidente Ailton Morilhas afirmou que, além de 
atender a classe odontológica e suas expectativas, 
o objetivo maior da 3a ANEO foi “garantir que a 
nossa população seja bem atendida naquilo que 
é dela por direito: a saúde bucal”.  

3a ANEO propõe
normatização de novas especialidades ao CFO

Mesa oficial da 3a ANEO
contou com dirigentes e
docentes da Odontologia
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A presença do CROSP no dia a dia da 
classe odontológica ganhou força com 

o lançamento do Programa Cirurgião-Den-
tista Empreendedor, realizado em parceria 
com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de São Paulo (Sebrae-SP). Em todo 
o estado, foram realizados inúmeras palestras 
e workshops de aperfeiçoamento profissional 
voltados ao fortalecimento do negócio dos 
cirurgiões-dentistas paulistas. Esta iniciativa, 
assim como o Programa Integração, reforçou 
os vínculos do Conselho Regional com a clas-

se odontológica nas regiões administrativas 
em que o estado foi dividido para potenciali-
zar as ações da entidade. O apoio das regiões 
administrativas multiplicou a presença do 
CROSP, fazendo a mensagem de valorização 
da Odontologia chegar aos profissionais que 
atuam nos 645 municípios paulistas.

Cursos na internet
O Programa, que tem como objetivo forta-

lecer e desenvolver empreendimentos odon-
tológicos por meio da inserção das melhores 

práticas administrativas e de gestão empresa-
rial, atualmente oferece diversos cursos gra-
tuitos pela internet sobre empreendedoris-
mo, finanças, marketing, recursos humanos 
e gestão estratégica. Os cursos estão disponí-
veis 24h e podem ser acessados de qualquer 
computador com conexão à internet. Cada 
curso possui carga horária de 3 horas e os 
participantes têm até 15 dias para completá-
-los após fazerem sua inscrição. Após a con-
clusão, o próprio participante pode imprimir 
seu certificado. 

D uas entidades profissionais tiveram de 
superar as perdas de seus presidentes 

em 2014, ambos falecidos com diferença de 
curto espaço de tempo, para se manterem 
na liderança das lutas da categoria. Em abril, 
após a morte do presidente Fernando Guei-
ros, a vice Joana Batista de Oliveira Lopes 
assumiu a direção da FNO – Federação Na-
cional dos Odontologistas. Poucas semanas 
depois, em maio, o falecimento do presidente 
do Sindicato dos Odontologistas do ABC e 
Região, José Carlos Louzada, fez com que a 
vice-presidente, Valéria Bottino Vizzotto Ste-
fani, o sucedesse no cargo. 

A crescente presença feminina nas entidades 
da Odontologia reflete o peso da mulher na 
profissão. Em São Paulo, segundo estudo do 
CROSP de novembro 2013, as mulheres  repre-
sentam nada menos de 63% dos inscritos.

À frente da FNO, Joana Lopes liderou im-
portantes lutas sindicais da categoria, como 
a implantação do Plano Nacional de Cargo, 
Carreira e Salário de todas as categorias que 
compõem a força de trabalho do Sistema 

Parceria com Sebrae-SP 
impulsionou qualidade profissional

Mudança de perfil
Federação Nacional dos Odontologistas e Sindicato dos Odontologistas do ABC e Região, 
que passaram a ser liderados por mulheres, elegem prioridades de lutas

Único de Saúde (SUS), com uma data base nacio-
nal com isonomia por nível de formação. Valéria 
Vizzotto conta que a luta por uma nova conven-
ção coletiva da classe no ABC paulista e a reestru-
turação financeiro-administrativa da entidade são 
os principais desafios de sua gestão. “Procuramos 
mostrar aos profissionais que o recurso obtido 
com a contribuição sindical é essencial para per-

mitir que o Sindicato realize ações em favor de 
todos”, explica. “Temos procurado estar mais 
presentes nos debates e nas ações conjuntas 
desenvolvidas pelas entidades que represen-
tam a classe odontológica. E com esse espírito 
temos sido recebidos de braços abertos pe-
las entidades que têm se mostrado parceiras, 
como o CROSP e a APCD.”

Programa Cirurgião-Dentista Empreendedor desempenhou papel importante na qualificação e atualização 
dos profissionais da Odontologia em todas as regiões administrativas do estado de São Paulo

Joana Batista de Oliveira 
Lopes, presidente da FNO
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e m oito meses de atividade desde que foi 
implantado, o Programa Integração, do 

Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo, realizou 64 edições em mais de 50 ci-
dades do estado de São Paulo e em bairros da 
capital. Desde maio do ano passado oferece 
palestras especialmente elaboradas para os 
profissionais da área.

O objetivo do Programa Integração é atuali-
zar os conhecimentos dos profissionais e aca-
dêmicos da Odontologia. A iniciativa também 
esclarece aos participantes a função principal 
do CROSP: zelar pela ética e fiscalizar o exercí-
cio profissional nos âmbitos público e privado. 
Esses dois temas são os pilares da iniciativa, 
estando presentes de forma transversal nas pa-
lestras e discussões realizadas.

Aprovação alta
Estudo realizado pela entidade por meio de 

avaliação com os participantes do Programa 
revelam que mais de 90% consideram a ini-
ciativa “ótima” ou “boa, com ênfase para a re-
levância dos conteúdos e a didática de ensino.

O balanço sobre os impactos do Progra-
ma Integração demonstra que ele preencheu 

A    nova versão do aplicativo CROSP está 
disponível para download. Alinhado 

com o aumento da utilização desse tipo de 
funcionalidade pelos usuários de dispositi-
vos móveis como smartphones e tablets, o 
Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo aperfeiçoou seu app, incluindo funcio-
nalidades e serviços que agilizam a interação 
da entidade com os profissionais da área.

A possibilidade de denunciar irregulari-
dades diretamente ao Conselho com poucos 
toques é uma das inovações marcantes do 
app CROSP. Além disso, a nova versão abran-

ge tarefas rotineiras dos profissionais, como 
consultar seccionais do Conselho no estado, 
atualizar seu cadastro e, ainda, resolver dúvi-
das sobre o Código do Consumidor. O app, 
cuja primeira versão foi lançada em agosto de 
2014, também permite fazer inscrições on-
-line nos programas do CROSP e consultar o 
Código de Ética Odontológica.

O aplicativo CROSP pode ser baixado gra-
tuitamente na Apple Store, para dispositivos 
IOS, e Play Store na plataforma Android. Para 
baixar, digite CROSP na ferramenta de busca 
e confirme a opção.

Programa Integração levou discussão 
sobre ética a todo o estado de São Paulo

Nova versão de app permite 
denúnciar por celular e tablet
Aplicativo CROSP é atualizado e ganha mais funções para facilitar 
o dia a dia dos profissionais e estudantes de Odontologia

uma lacuna que havia na atualização e capacita-
ção dos colegas da área de saúde bucal. 

A participação no Programa Integração é gra-

tuita e a programação de palestras de 2015 es-
tará disponível no site do Conselho em breve:  
www.crosp.org.br

Foram realizadas 
dezenas de palestras 
no estado em 2014
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o estudo da Odontologia e a forma-
ção profissional passaram a contar 

com um novo espaço de pesquisa, atua-
lização e especialização na cidade de São 
Paulo desde novembro, quando aconte-
ceu a inauguração do Centro de Ensino 
e Pesquisa do Crescimento Craniofacial e 
de Ortopedia Funcional Multidisciplinar 
(CEPECRAF). A iniciativa resultou dos 
esforços da professora Wilma Alexandre 
Simões e de sua equipe.

Jornada internacional
“Será um espaço multidisciplinar, con-

templando programações envolvendo 
odo n                   to pediatras, reumatologistas, cirur-
giões-dentistas, endocrinologistas, nutri-
cionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos 

e odontotécnicos funcionais, entre outras 
formações”, explica Wilma.

Já na inauguração aconteceu uma jorna-
da internacional reunindo especialistas de 
dez países com trabalho científico na área 
de Ortopedia Funcional dos Maxilares e 
representantes do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO) e do Conselho Regio-
nal de Odontologia de São Paulo (CROSP), 
em que foram realizadas conferências so-
bre temas como “A relação da antropolo-
gia física com as ciências médicas”, a cargo 
da Professora Doutora Josefina Bautista, 
do Instituto Nacional de Antropologia e 
História (INAH), do México, e “Biologia e 
Mecanismos do Crescimento Facial”, pela 
Professora Doutora Patrizia Defabianis, da 
Universidade de Torino, Itália.

A obra é imortal. Esta certeza ameni-
za o impacto da perda do professor 

Antonio Carlos Guedes-Pinto, falecido em 
outubro de 2014, ao menos por um fato: 
quem lê seus livros e estudos sobre Odon-
tologia tem a sensação de estar conversan-
do com o próprio mestre e não diante de 
uma enciclopédia. Afinal, uma caracterís-
tica de Guedes-Pinto era a generosidade 
com que compartilhava seu conhecimen-
to, orientando não só os milhares de estu-
dantes que ensinou ao longo de 40 anos de 
carreira docente como também colegas.

O Manual de Odontopediatria é um 
dos oito livros que publicou, ao lado de 
quase 150 artigos científicos. A cirurgiã-
-dentista Helenice Biancalana, especia-
lista em Odontopediatria e Ortopedia 
Funcional dos Maxilares, trabalhou com 
ele por 25 anos como professora assis-
tente. Ela conta que o professor Guedes 
foi, antes de tudo, um grande formador 
de equipes. “Ele tinha o talento de sa-
ber como unir as pessoas. Fez isso tanto 
nas universdades que lecionou como na 
APCD, que presidiu brilhantemente.”

CEPECRAF é novo 
espaço para cursos

O legado 
de Guedes-Pinto
Professor Antonio Carlos 
Guedes-Pinto deixou uma obra 
de referência para o estudo da 
Odontopediatria e contribuiu 
para formação de milhares 
de profissionais e de estudantes

Centro de Ensino e Pesquisa do Crescimento Craniofacial e de Ortopedia 
Funcional Multidisciplinar oferece pesquisa e atualização profissional

A Câmara dos Deputados, em Brasília, re-
cebeu em novembro exposição da cam-

panha da Semana do Combate à Dor, promo-
vida pela Sociedade Brasileira para o Estudo 
da Dor (SBED). De 17 a 21 de novembro de 
2014, os deputados federais, jornalistas e pú-
blico que frequentam o Congresso Nacional 
puderam se conscientizar sobre os impactos 
que ela causa nos pacientes e em suas famí-
lias, bem como na sociedade como um todo 
e, ainda, nos gestores de saúde. 

Na ocasião, o cirurgião-dentista José Tadeu 
Tesseroli de Siqueira, presidente da SBED, 
destacou que a conscientização da população 
sobre o tema pode ajudar a prevenir e aliviar 
a dor crônica. 

“Queremos realçar a necessidade de prepa-
ro do profissional da saúde que atua no SUS, 
de modo que ele reconheça que a dor persis-
tente ou crônica é diferente da dor aguda e 

que esta, se não for adequadamente tratada, 
pode evoluir para dor crônica”, disse.

José Tadeu Siqueira, primeiro profissional 
da Odontologia a presidir a entidade, revelou 
que cerca de 30% dos pacientes das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) sofrem de dor crôni-
ca, que atinge pacientes com doenças sistêmi-
cas crônicas, como diabetes mellitus, doenças 
pulmonares e câncer.

Mensagens ao Executivo 
e ao Parlamento

Paralelamente à exposição no Congresso 
Nacional, a SBED convocou profissionais da 
saúde e pacientes a enviarem mensagens aos 
governantes e parlamentares descrevendo as 
necessidades e dificuldades que enfrentam e 
a disseminar a campanha nas redes sociais, 
contribuindo dessa forma para dar visibilida-
de à questão da dor no Brasil.

Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor realizou exposição no Congresso 
Nacional para demonstrar impactos no paciente, na família, na sociedade 
e nos gestores de saúde

SBED promove campanha 
de combate à dor

Wilma Alexandre 
Simões, fundadora 
do CEPECRAF
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o Conselho Regional de Odontologia 
fechou 2014 com o lançamento da 
TV CROSP, canal voltado à classe 

odontológica que pode ser acessado no site da 
entidade e também por meio de tablets e smar-
tphones. O endereço é www.crosp.org.br/tv.

A TV é um projeto que complementa o mix 
de canais de comunicação que o Conselho de-
senvolveu ao longo do último ano, assegurando 
maior transparência de processos, agilidade e, 
sobretudo, maior interação do CROSP com os 
profissionais inscritos.

A proposta é atualizar o profissional sobre 
as atribuições do Conselho Regional: a fisca-
lização do exercício profissional e a defesa da 
ética. A TV CROSP pretende ser um canal de 

comunicação da classe odontológica com a so-
ciedade, facilitando o acesso da população aos 
temas ligados à saúde bucal.

Os profissionais poderão também acompa-
nhar palestras resumidas do Programa Integra-
ção através da TV CROSP.

Próximos programas
A TV contará ainda com conteúdos diversos 

relacionados à atuação com o poder público; no-
tícias regionais; saúde bucal; CROSP nas ruas; di-
cas de atendimento e gestão; mercado da Odon-
tologia; inovações, entre outros.

Entre os programas que irão ao ar estão Pron-
tuário Odontológico; Responsabilidade Civil na 
Odontologia; Ética entre cirurgiões-dentistas 

Lançado no fim de dezembro, novo canal com a classe odontológica terá produção com 
foco em assuntos de interesse da profissão e da população ligados à promoção da saúde

e técnicos em prótese dentária; Publicidade 
odontológica; e Aposentadoria. Por meio da 
Internet, o Conselho espera que os programas 
possam ser vistos em todos os 645 municípios 
do estado de São Paulo.   

A TV CROSP oferece informação em ví-
deo utilizando a internet como plataforma 
de transmissão de conteúdo, consolidando a 
presença do Conselho Regional de Odonto-
logia de São Paulo na rede mundial de com-
putadores e nas redes sociais, potencializa-
da pelo aplicativo do CROSP para tablets e 
smartphones nas versões Android e IOS, de 
forma a agilizar a comunicação com a cate-
goria e incrementar o diálogo entre todos os 
profissionais da Odontologia. 

entra no ar com programação sobre saúde bucal
TV CROSP




