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Ética
Como o cirurgião-dentista pode usar o marketing 

digital sem violar princípios

Golpe

Odontofobia

Nova diretoria

Fique atento ao falso uso de cartórios 
para extorquir dinheiro de inscritos e 

saiba como se proteger 

Medo irracional e incontrolável de ir 
ao cirurgião-dentista tem tratamento. 

Fobia pode colocar em risco saúde 
bucal do paciente 

A chapa vencedora do pleito eleitoral 
de 2021, tomou posse na sede da 

Autarquia

Fiscalização
CROSP intensifica ações em prol do 

bom exercício profissional
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Já segue o CROSP
nas redes sociais?

Fique por dentro de conteúdos 
exclusivos e de interesse da classe 
odontológica seguindo o Conselho 
no Facebook, Instagram e Telegram.

Confira e compartilhe!

O Conselho em prol da ética, informação e valorização da Odontologia.

@CrospOficial @crospoficial t.me/crospoficial
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5 O número de denúncias recebidas pelo 
órgão no primeiro trimestre de 2021 foi 
de 734. Já em 2022, no mesmo período, 
constatou-se queda de 21%.

FISCALIZAÇÃO

MARKETING DIGITAL

CIOSP

Estratégias de uso das redes sociais 
devem obedecer a parâmetros para 
evitar infrações do Código de Ética em 
Odontologia. 

O maior congresso de Odontologia do 
Brasil trará uma série de novidades e será 
marcado pela retomada das atividades 
presenciais.

12 ODONTOLOGIA LEGAL 
Área da Odontologia ajuda a solucionar 
crimes e a identificar vítimas de acidentes. 
Com potencial enorme, possui menos de 
900 profissionais no Brasil.

ODONTOFOBIA

DIRETORIA

Hipnose, meditação e sedação consciente 
com óxido nitroso ajudam no tratamento do 
medo incontrolável e irracional do tratamento 
odontólogico.

Nova diretoria do CROSP tomou posse para o 
exercício no biênio 2022-2023

COWORKING

CROSP RESPONDE

Consultórios odontológicos 
compartilhados ganham cada vez mais 
adeptos e apresentam vantagens do 
ponto de vista financeiro e administrativo.

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

Cartórios têm sido usados como meios 
para a aplicação de golpes contra 
cirurgiões-dentistas. Saiba quais medidas 
podem evitar prejuízos.

A versão digital da identidade 
profissional da Odontologia já está 
disponível

CROSP ALERTA

TECNOLOGIA

21 Veja Saúde: “Já parou para pensar que 
seus dentes também envelhecem?”

CROSP NA MÍDIA



4 CARTA AO LEITOR

o bom exercício da Odontologia exige a constante 
atualização do cirurgião-dentista. Com 
informações precisas e imprescindíveis, o 

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) 
cumpre papel fundamental. Nesta edição do CROSP em 
Notícia, apresentamos os novos Conselheiros empossados 
para a gestão 2022-2023, que tem na Presidência o cirurgião-
dentista Braz Antunes Mattos Neto. Em entrevista, ele 
fala sobre o desafio de fazer o melhor por toda família 
da Odontologia, missão que será compartilhada com 
Conselheiros que têm rica história profissional.

Além disso, você também verá de que forma o Conselho 
se mostra um parceiro na capacitação profissional e na 
abordagem de temas essenciais para a rotina das clínicas e 
consultórios odontológicos.

No campo da ética, saiba como utilizar as redes sociais a 
seu favor sem cometer práticas ilegais e imorais, que podem 
colocar em risco o próprio registro. Entre as principais 
violações, estão promessas descabidas aos pacientes, o 
oferecimento de vantagens e a divulgação prévia de preços e 
condições de pagamento.

A atualização profissional também será o mote do 
Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo 
(CIOSP), que ocorre entre 29 de junho e 2 de julho. Um 
dos maiores eventos de Odontologia do mundo reunirá 
mais de 240 expositores e disponibilizará mais de 60 cursos 
distribuídos em 11 módulos. E é claro que o CROSP marcará 
presença com atendimento ao inscrito e compartilhamento de 
muita informação relevante.

O CROSP em Notícia também aborda a Odontologia Legal, 
uma área ainda pouco explorada no país. Com cerca de 900 
profissionais em atividade, o ramo transita entre a Medicina e 

Atualização, a palavra 
de ordem

o Direito e tem sido fundamental na elucidação de crimes e na 
identificação de vítimas de acidentes e de homicídios. 

Outro assunto impactante, ainda considerado um tabu, é 
a odontofobia. Apresentamos os recursos terapêuticos para 
tratar o medo incontrolável do tratamento odontológico. Entre 
as ferramentas, a hipnose, a meditação e a sedação consciente 
com óxido nitroso têm apresentado bons resultados. 
Abordamos também os principais sintomas e as consequências 
da odontofobia para a própria saúde bucal do paciente. 

Ainda dentro da proposta de atualização, mostramos 
como o cirurgião-dentista pode gerir um consultório com 
custos bastante reduzidos e sem se preocupar com questões 
burocráticas e administrativas. O sistema de coworking 
odontológico se revela uma opção interessante para o 
profissional.

No mais, boa leitura!

Braz Antunes Mattos Neto
Presidente do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo

Conselheiros
(GESTÃO 2022-2023)
Braz Antunes Mattos Neto (Presidente)
Karina Monney Peixoto F. de Azevedo (Secretária)
Maria Lucia Portes (Tesoureira)
Marie Eid (Presidente da Comissão de Ética)
Roberto Shigueru Matsuda (Presidente da Comissão de 
Tomada de Contas),
Luciana Gonzalez Pereira Chaguri, Luiz Roberto dos 
Santos Scott, João Augusto Sant’Anna, Marcelo Messias 
dos Santos Costa

Expediente
Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo
Avenida Paulista, 688 - Bela Vista
São Paulo/SP - CEP: 01310-909
Tel.: (11) 3549-5500 – www.crosp.org.br

Diretoria de Comunicação Institucional: Rosa Santos

Jornalista responsável: Marcelo Dias Godoy 
(DRT 0010786/DF)

Reportagem: Rodrigo Craveiro

Direção de arte: Marcelo Echenique de Azevedo

Revisora: Cláudia Baracuí
Assistente de atendimento: Juliana Duarte Bispo dos 
Santos, Rafaella Souza Godoy
Colaboração: Ailton Oliveira (Apex Comunicação 
Estratégica)
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5FISCALIZAÇÃO

Avanço recorde no primeiro trimestre
Novas diretrizes para a organização das rotinas de trabalho 
contribuíram para maior supervisão dos profissionais

O       
Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo 
(CROSP) possui como escopo 

principal a fiscalização das atividades 
profissionais, sempre em defesa dos 
princípios éticos e morais no exercício da 
Odontologia. Alinhado com essa missão, 
o setor da Fiscalização do CROSP divulga 
seu segundo relatório, compatível com 
o 1º trimestre de 2022, e traz alguns 
números relativos às atividades de 
fiscalização, com um breve comparativo 
do mesmo período de 2021.

A princípio, nota-se considerável 
crescimento de 1.165% das fiscalizações 
realizadas em relação ao mesmo período 
do ano anterior, passando de 438 para 
5.542. O referido aumento deve-se a 
alguns fatores como, por exemplo, a 
adequação e definição de metas previstas 
pela Resolução nº 238, de 21 de junho 
de 2021, do Conselho Federal de 
Odontologia, além de novas diretrizes 
para a organização das rotinas de trabalho 
do setor.

A Resolução CFO 238/2021, que 
institui o Plano Nacional de Fiscalização 
para o Sistema CFO/CROs, possui 
como finalidade principal fomentar a 
fiscalização do exercício das profissões 
odontológicas e nortear as ações de 
fiscalização, visando ao cumprimento da 
legislação vigente, além da padronização 
de relatórios, procedimentos, documentos 
e processos, assegurando a efetividade da 
atribuição dos Conselhos de Odontologia.

Nesse sentido, ocorreram estudos e 
reanálises sobre o setor da Fiscalização 
que foram primordiais para o 
estabelecimento de novas condutas, 
sistemáticas, estruturação de recursos 
humanos e tecnológicos.

Mais colaboradores
No 1º trimestre de 2022 foram agregados 

ao quadro de colaboradores da Fiscalização 
em todo estado 12 novos integrantes, 
distribuídos nos cargos de assessoria, 
assistência e auxiliares administrativos, 
contribuindo consideravelmente com as 

atividades dos 40 fiscais do CROSP. 

Flexibilização
Outro fator a considerar está 

relacionado à flexibilização, no estado de 
São Paulo, das regras de isolamento social 
devido à pandemia da Covid-19. Diante 
disso, as atividades de fiscalização foram 
intensificadas, propiciando a adoção de 
ações proativas, ou seja, programação de 
visitas periódicas aos inscritos junto ao 
CROSP, independentemente de serem 
motivadas por demandas ou denúncias, 
gerando assim o aumento em mais de 
1.000% das fiscalizações.

Mais agilidade
Por outro lado, nota-se dentro do 

período comparativo uma queda do 
percentual de denúncias recebidas pelos 
canais de comunicação do CROSP 
(-21%); diminuição do número de 
processos de fiscalização criados no 
período em 2022 (-16,89%); assim 
como de demandas direcionadas 
pela Fiscalização do CROSP para 
outros órgãos fiscalizatórios como, 
principalmente, Vigilâncias Sanitárias 
Municipais e Delegacias de Polícia 
(-88%).

No sentido contrário, comparando 
o 1º trimestre de 2022 com o de 2021, 
ocorreu o aumento de 226,89% do 
encaminhamento de processos de 
fiscalização para análise da Comissão de 
Ética do CROSP, demonstrando maior 
celeridade na finalização dos processos 
fiscalizatórios.

Meta
Para o próximo semestre, o projeto é 

dobrar o número de fiscalizações, com a 
incorporação de novos colaboradores no 
setor, bem como o desenvolvimento de 
metodologias, ferramentas e sistemáticas 
que as intensifiquem a atuação, 
especialmente em relação às publicidades 
odontológicas on-line - ainda grande 
foco da ocorrência de infrações às 
normas éticas.

1º trimestre de 2021

438
1º trimestre de 2022

5.542

+ 1.165%

Números de 
fiscalizações
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6 ÉTICA

Cuidado nas
redes sociais
Estratégias de marketing digital exigem atenção redobrada do 
cirurgião-dentista para não cometer excessos

O     
Brasil está entre os cinco países 
do mundo que mais acessam a 
Internet. Além disso, é o terceiro, 

quando se fala em uso de redes sociais. 
Sendo assim, para os cirurgiões-dentistas 
estar nas redes sociais tornou-se uma 
estratégia de marketing fundamental, 
possibilitando a captação de novos 
clientes, a fidelização de antigos, e o espaço 
ideal para a divulgação do seu trabalho. 
Neste cenário de forte apelo digital, a 
concorrência entre os profissionais tornou-
se ainda mais acirrada.

Ter um perfil no Instagram, por exemplo, 
é praticamente obrigatório para quem quer 
mostrar o seu trabalho e se comunicar com 
seu público.

Contudo, vale ressaltar que a publicidade 
e o marketing odontológico têm limites e 
que algumas divulgações são consideradas 
práticas ilegais e imorais pelo código 

de ética da profissão e pela Lei 4.324, 
que instituiu os Conselhos Regionais de 
Odontologia. Dependendo do caso, o 
cirurgião-dentista corre até o risco de ter 
seu registro cassado (por um período de 
até cinco anos).

O CROSP alerta que fazer promessas 
descabidas aos pacientes, nivelar a 
competição com base em quem faz 
mais barato ou oferecer vantagens como 
permutas ou sorteios são práticas comuns 
e absolutamente proibidas. “A publicidade 
precisa ter como base a qualidade dos 
profissionais e os serviços”, frisa o Conselho.

Preço e promoção: proibidos 
Esse tipo de anúncio é contra o código 

de ética da profissão. A estratégia é 
geralmente usada por clínicas para aliciar 
pacientes. Isso porque, com a divulgação 
prévia de preço e condições de pagamento, 

o paciente é levado a procurar a clínica 
anunciante ou o profissional. 

O problema é que, muitas vezes, ao 
chegar ao consultório, os preços não são 
os anunciados porque o diagnóstico muda 
após a consulta. Por isso, os pacientes 
devem fugir de clínicas que anunciam 
preços e promoções sem avaliação prévia, 
prática que ganhou destaque com o 
crescimento das redes sociais.

Outro sinal de alerta é que um 
profissional jamais deve associar seu nome 
e especialidade à venda de outros itens. 
Por exemplo: feche um plano de saúde e 
ganhe uma harmonização. Isso é totalmente 
proibido pelos conselhos e por lei.

Dar nome a uma técnica
Associar uma técnica não reconhecida 

pelo Conselho Federal de Odontologia 
(CFO), sem comprovação científica, 

Im
ag

em
 m

er
am

en
te

 ilu
str

at
iv

a: 
Pe

xe
ls



ao nome do profissional que a realiza 
é ilegal. Atualmente, isso está em 
evidência nos procedimentos de 
harmonização orofacial, por exemplo. 
Alguns profissionais, com muitos 
seguidores nas redes sociais, intitulam 
uma técnica com o próprio nome para 
fidelizar o cliente e ganhar notoriedade.

Em geral, usam os stories do 
Instagram, postagens que desaparecem 
em 24h, para fazer sua divulgação. 
Como eles somem em poucas horas, 
torna ainda mais difícil a fiscalização da 
publicidade por parte dos conselhos e, 
consequentemente, a autuação.

Selfies
Desde 2019, a resolução 196 do 

CFO autorizou a divulgação de 
selfies (autorretratos) por parte dos 
cirurgiões-dentistas, bem como de 
imagens relativas ao diagnóstico e 
ao resultado dos tratamentos (antes 
e depois). Porém, vale lembrar que o 
passo a passo de um tratamento não 
pode ser postado em redes, de acordo 
com a norma do conselho.

Toda e qualquer imagem divulgada 
também necessita de consentimento 
do paciente.

Publicidade: o que é 
permitido

Dessa maneira, os profissionais podem 
divulgar suas especialidades e o currículo 
na hora de apresentar seu trabalho ou a 
clínica odontológica. Além disso, também 
podem falar de técnicas e procedimentos, 
desde que comprovados cientificamente e 
regulamentados. Vídeos e outros materiais 
para conscientização popular também são 
liberados.

Além das redes sociais próprias, todos os 
meios de comunicação em massa (rádio, 
televisão, internet, panfletagem nas ruas, 
revistas e jornais) podem ser utilizados 
para a publicidade do trabalho. Entretanto, 
no caso de pessoas jurídicas, é obrigatório 
que o material gráfico inclua: nome, 
inscrição da clínica no conselho regional, 
responsável técnico e número da inscrição 
no CROSP.

Punições
Os conselhos podem instaurar processos 

administrativos éticos disciplinares contra 
profissionais que violem as regras e vão 
a julgamento pelo plenário. As penas 
variam de 30 dias de suspensão até a 
cassação do título (no caso de reincidência 
e dependendo da gravidade do caso). 

Dessa forma, o profissional que perde o 
seu registro consegue pedir a reabilitação 
somente após cinco anos.

De acordo com o CFO, também 
pode haver censura pública a quem faz 

publicidade ilegal, com veiculação do 
nome do cirurgião-dentista em edital 
público. Sendo assim, a condenação fica 
nos registros profissionais, o que constata 
a conduta antiética.
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8 CIOSP 2022

O 39º Congresso Internacional de 
Odontologia de São Paulo (CIOSP) 
está de volta ao modo presencial, 

após dois anos de pandemia da Covid-19. 
É a oportunidade para os profissionais 
da área se atualizarem e trocarem 
experiências e contatos. Promovido 
pela Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (APCD), o maior evento da 
Odontologia do Brasil ocorrerá entre 29 de 
junho e 2 de julho, no Distrito Anhembi.

Como é tradição, o CROSP marcará 
forte presença no congresso. Durante 
quatro dias, o CIOSP reunirá mais de 240 
expositores nacionais e internacionais 
espalhados por 76 mil m² de área, o 
equivalente a quase dez campos de futebol. 
Os participantes terão a possibilidade de 
escolher mais de 60 cursos distribuídos 
em 11 módulos diferentes: Estética, 
Harmonização Orofacial, Clínica, Digital, 

Da Gestação à Maturidade, Hospitalar, 
Marketing, Da Imagem à Execução, 
Terapias Integrativas e Complementares, 
Interdisciplinar e ENAT.

Diretora da Faculdade de Odontologia 
da APCD e ex-presidente da Comissão 
de Ética do CROSP, a Dra. Sofia Takeda 
Uemura explica que o CIOSP marca o 
início do ano para a Odontologia. “Ele 
traz o conhecimento científico, ao aliar o 
que há de melhor em evidência científica 
na prática clínica, e novidades em 
termos de tecnologia de equipamentos 
e de materiais”. Ela ressalta, ainda, que o 
CIOSP é considerado o maior congresso 
do mundo em Odontologia. 

Reencontro
O CIOSP também carrega um 

simbolismo especial de retomada das 
atividades presenciais e do reencontro. 

CROSP tem presença 
garantida no CIOSP
Entre 29 de junho e 2 de julho, o CROSP estará no Congresso Internacional 
de Odontologia de São Paulo. O maior evento do setor no Brasil marca a 
retomada das atividades científicas e presenciais 

“Tivemos um período muito difícil, 
por causa da pandemia. Primeiro, 
havia o desconhecimento da doença, 
que nos afastou completamente 
das atividades; depois, um retorno 
muito lento e gradativo, cercado 
de muitos cuidados incorporados 
aos já observados pelos cirurgiões-
dentistas. A Odontologia sempre se 
preocupou com a biossegurança. Nós 
aperfeiçoamos e melhoramos aquilo 
que fazíamos, adequando-nos a uma 
nova realidade”, reforça Dra. Sofia. 
Desde o início da pandemia, não houve 
qualquer evento do porte do CIOSP. 
“Além de marcar o retorno às atividades 
presenciais, o congresso será um 
momento de reencontro das turmas. 
Uma oportunidade para rever colegas de 
diferentes regiões do Brasil e do mundo”.

O CROSP não poderia deixar de se 
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Acesse www.ciosp.com.br, 
veja a programação do 39º 
Congresso Internacional de 
Odontologia de São Paulo 
(CIOSP) e faça sua inscrição 
gratuita no evento e nas 
palestras. Atenção: a entrada 
nas salas será feita por ordem 
de chegada. É importante que 
o inscrito faça a inscrição com 
antecedência.

Para todos os sócios da APCD/
ABCD a inscrição é gratuita. 
Para não sócios, a inscrição 
é gratuita até 28 de junho de 
2022. Após essa data, será 
cobrado o valor de R$ 100,00 
para cirurgiões-dentistas e 
R$ 50,00 para acadêmicos e 
auxiliares/técnicos (ASB/TSB/
TPD).

Faça a sua 
inscrição

Números 
do CIOSP

fazer presente em um evento de tamanha 
importância para a Odontologia 
brasileira. “O envolvimento do Conselho 
tem a intenção de se aproximar do 
inscrito. Se esse é o maior evento do 
Brasil, o qual atrai todos os cirurgiões-
dentistas e ocorre em São Paulo, é lógico 
que o CROSP não poderia deixar de 
estar onde o inscrito se encontra”, pontua 
a Dra. Sofia. Durante quatro dias, os 
profissionais da Odontologia terão a 
chance de regularizar a situação junto 
ao CROSP ou mesmo se inscrever na 
entidade de classe, entre outros serviços.

Novidades e Inscrição
As novidades neste ano serão um 

módulo interdisciplinar organizado 
pelo conselho científico da APCD e 
a divisão de cursos para cirurgiões-
dentistas e para técnicos de saúde bucal. 
Com uma programação muito extensa, 
o CIOSP envolverá diretamente mais 
de 100 profissionais, entre professores, 

palestrantes e moderadores.
A inscrição é gratuita para todos os 
profissionais da área. Quem não for 
sócio da APCD precisa se inscrever até 
28 de junho. Após essa data, o não sócio 
desembolsará pela inscrição o valor de 
R$ 100,00, se for cirurgião-dentista, 
ou R$ 50,00, caso se inclua em outras 
categorias.

O objetivo da APCD é facilitar o acesso 
à atualização do cirurgião-dentista. 
“Teremos palestrantes qualificados e 
reconhecidos profissionalmente. Haverá 
palestras em todas as áreas, atendendo 
ao interesse do cirurgião-dentista”, 
comenta Dra. Sofia. Na companhia da 
Dra. Leda Mugayar, ela apresentará uma 
palestra no módulo “Da Gestação à 
Maturidade”, em 29 de junho. “Falaremos 
sobre um tema polêmico: o manejo 
comportamental em Odontologia, a 
utilização de estabilização protetora, 
sedação e tudo o mais”, adianta.

240 expositores 
nacionais e 
internacionais

Mais de 60 
cursos divididos 
em 11 módulos 

76 mil m² de 
exposição 
comercial
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10 ODONTOFOBIA
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Cirurgiões-dentistas inovam para combater fobia que pacientes têm de 
atendimento odontológico. Hipnose, meditação e sedação consciente 
com óxido nitroso são opções para lidar com o problema

O
paciente chega ao consultório 
odontológico e apresenta um 
ou mais sintomas: taquicardia 

e taquiarritmia (alteração com aumento 
dos batimentos cardíacos) — muitas vezes 
associados ao aumento da pressão arterial 
—  hiperventilação; dispneia (respiração 
acelerada, falta de ar e suor excessivo); tontura; 
dor no peito; fraqueza e sensação de desmaios. 
Também são comuns os sinais de ansiedade, 
como choro, gritos, balançar do corpo e 
das pernas, náuseas exageradas (vômitos 
espontâneos) e sensação de morte iminente. 

“Boa parte dessas reações pode ocorrer 
pela simples visualização do instrumental 
e no momento da intervenção profissional, 
principalmente com a agulha anestésica”, 
explica o Dr. Edson Carlos Zaher Rosa, 
cirurgião-dentista pós-graduado em 
Ciências Médicas e Cirúrgicas e ex-
presidente da Câmara Técnica de Hipnose 
do Conselho Regional de Odontologia de 

São Paulo (CROSP). 
De acordo com ele, o profissional, na 

qualidade de cirurgião, possui todos os 
pré-requisitos médicos de atuação, em 
seu respectivo exercício profissional da 
Odontologia, para diagnosticar e tratar a 
odontofobia. “Ele deverá estar atento às 
reações dos pacientes, que podem evoluir 
para quadros fóbicos, além de colocar em 
prática técnicas específicas para a prevenção 
e a atenuação de eventuais crises”. 

Uma das principais abordagens preventivas 
de fobias no consultório odontológico é o 
desenvolvimento de técnicas da hipnose, 
mais especificamente conhecidas como 
“Rapport”,  determinadas por uma relação 
de empatia ou confiança entre o cirurgião-
dentista e o paciente. “Outras formas de 
abordarmos a segurança emocional do 
paciente no atendimento profissional é 
a utilização de ondas sonoras específicas 
de relaxamento (ondas alfa), por meio de 

músicas relaxantes. Caso seja necessário, 
em pacientes ansiosos adotamos a 
complementação com alguma técnica de 
relaxamento, tal como a  respiração.ponta 
sugadora com bocal amplo, manuseada 
pela auxiliar de saúde bucal. O documento 
orienta que o processo de desinfecção das 
superfícies das áreas de trabalho seja feito 
com a utilização de EPI completo — as mãos 
devem estar cobertas com luvas de polinitrila 
(domésticas ou de jardinagem). Também 
alerta que a máscara cirúrgica não deve ser 
usada sob o respirador, pois compromete o 
vedamento no rosto do usuário. 

Sofrimento
Psiquiatra do corpo clínico do Hospital 

Israelita Albert Einstein e médico assistente 
do Instituto de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP), Leandro 
Paulino da Costa considera a odontofobia 

Recurso contra o medo
do consultório
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um subitem de um diagnóstico maior, 
as fobias específicas, como o medo de 
altura, de viajar de avião, de barata etc. 
“O diagnóstico é feito quando o paciente 
apresenta os sintomas há pelo menos seis 
meses, como ansiedade muito intensa, 
taquicardia, sudorese, tensão muscular, 
preocupação excessiva, às vezes, até crises de 
pânico”, enumera. 

Segundo o psiquiatra, as pessoas 
acometidas pela odontofobia evitarão ir 
ao dentista sempre que possível ou terão 
uma experiência vivenciada com intenso 
sofrimento, o que amplia as chances de um 
comportamento de esquiva da próxima 
vez. Essa condição costuma trazer prejuízos 
para o paciente, como deixar de realizar 
tratamentos dentários, remoção de cáries e 
retirada de tártaro. “Nesse caso, o prejuízo 
à dentição acontece e, mesmo assim, o 
paciente mantém a postura de evitar o 
consultório odontológico”, acrescenta 
Leandro, que destaca a importância de 
diferenciar um quadro de medo normal de 
um transtorno.

Medo X Fobia
Como distinguir o que é medo comum de 

uma fobia? Para o Dr. Edson Carlos Zaher 

Dados da Pesquisa Nacional 
de Saúde de 2019, a mais 
recente no país, mostraram 
que menos da metade 
da população brasileira 
(49,4%) se consultou com 
um dentista nos 12 meses 
anteriores à entrevista. 
A recomendação é que 
todos visitem profissionais 
especializados em saúde 
bucal pelo menos duas 
vezes ao ano, para manter 
a limpeza dos dentes e 
prevenir problemas.

Rosa, o medo é caracterizado como um 
estado emocional comum provocado de 
forma consciente pela mente humana ante 
uma situação que envolva algum tipo de 
perigo. Esse medo, explica, pode desencadear 
um quadro de ansiedade, caracterizado por 
um sentimento de receio ao desconhecido, 
sem razão fundamentada. Ao finalizar o 
estímulo do perigo, e consequente o medo, 
também cessará a reação de defesa. 

“Por sua vez, a fobia é um medo 
extremamente exagerado. Por ser intenso 
e estar na linha da inconsciência, gera 
quadros sintomatológicos nos pacientes, com 
sofrimento exagerado. Uma vez acionado 
o gatilho da reação de defesa, mesmo 
removendo-se o estímulo, continuará 
vigorando o mecanismo de defesa do 
paciente, e ele não terá o controle fisiológico 
de suas reações”.  

O psiquiatra Leandro Paulino acrescenta: 
“Muitos brasileiros têm medo de dentista, 
mas ainda assim conseguem se submeter 
ao tratamento e, de uma maneira racional, 
entender a importância daquilo que está 
sendo feito. A fobia, por sua vez, traz um 
prejuízo funcional. O paciente até entende 
a importância do tratamento odontológico, 
mas o medo dele é tão irracional que isso se 
sobrepõe à razão”.

Tratamentos
Para tratar a odontofobia, podem ser 

aplicadas técnicas ligadas à ciência da 
hipnose, bem como áreas correlatas 
das Neurociências, com abordagens 
diversificadas. “Busca-se o aprofundamento 
da mente humana à procura de fatores que 
possam estar ligados às causas-gatilho dos 
quadros fóbicos ou, em quadros mais leves, 
à utilização de técnicas para a diminuição da 
ansiedade”, afirmou o Dr. Carlos Zaher Rosa. 

Segundo ele, outra conduta que pode 
ser feita em conjunto com as técnicas de 
hipnose é a prescrição complementar 
de classes específicas de medicamentos 
ansiolíticos, sejam eles fitoterápicos ou 
controlados, capazes de contribuir com o 
relaxamento do paciente, promovendo uma 
melhor adesão às técnicas de hipnose e, 
consequentemente, de um bom relaxamento 
no atendimento profissional.

Por fim, o profissional da Odontologia, 
na qualidade de cirurgião, poderá utilizar a 
sedação consciente com óxido nitroso ou, 
ainda, medicação sedativa endovenosa, em 
casos específicos, em parceria conjunta com 
um médico anestesista para melhor suporte e 
monitorização do ato anestésico.



12 ODONTOLOGIA LEGAL

A resposta na boca
Com pouco menos de 900 profissionais no Brasil, a Odontologia Legal é 
fundamental na identificação de vítimas de crimes e tragédias. Em novembro, 
Ribeirão Preto sediará congresso sobre o tema

U
m crânio é encontrado em uma 
mata. Especialistas suspeitam que 
ele pertença a uma mulher, vítima 

de um serial killer que aterrorizou a 
região em que ela vivia há décadas. Um 
avião cai com mais de 150 pessoas a 
bordo e explode ao tocar o solo. Entre 
os restos mortais carbonizados, as 
mandíbulas de passageiros e tripulantes 
estão praticamente intactas. A 
comparação entre radiografias bucais e 
arcadas dentárias encontradas em cenas 
de crime e em locais de desastres ajuda a 
identificar as vítimas, tornando possível a 
família ter o conforto de dar um enterro 
digno ao ente querido.  A Odontologia 
Legal é um ramo ainda pouco explorado 
no Brasil. Enquanto existem cerca de 
332 mil cirurgiões-dentistas ativos no 
país, um levantamento recente feito pelo 
Conselho Federal de Odontologia (CFO) 

mostra que há apenas 856 especialistas 
em Odontologia Legal — 504 mulheres e 
352 homens. 

De acordo com a Dra. Soraya Monteiro 
Guedes Fernandez, especialista em 
Odontologia Legal e mestranda 
em Biologia Buco-dental (FOP) da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), o ramo tem, como principal 
peculiaridade, o auxílio a todas as 
outras especialidades odontológicas. 
“A Odontologia Legal mantém relação 
íntima com a Medicina e com o Direito. 
Por isso, sua abrangência envolve 
situações específicas de outras profissões”, 
explicou ao CROSP em Notícia. 

Dra. Soraya ressaltou que esse campo da 
Odontologia também é parte importante 
das ciências forenses. “A Odontologia 
Legal atua nas identificações humanas 
ante e post mortem; na determinação de 

marcas de mordida, sexo, raça, idade e 
altura. Para isso, utiliza várias técnicas, 
entre as quais, radiografias dentais e 
faciais, exames de DNA e análises de 
fichas clínicas”, afirmou.

As investigações incluem a presença de 
fraturas dentais, restaurações, aparelhos 
e bandas ortodônticas, implantes, 
tratamentos endodônticos e próteses fixas 
e removíveis. A especialista da Unicamp 
admite que exista espaço no mercado 
para profissionais formados em bons 
cursos de pós-graduação, mas lamenta 
que pessoas sem especialização insistam 
em se envolver na área. 

“Lamentavelmente, temos muitos 
cirurgiões-dentistas que atuam na 
Odontologia Legal sem ter preparo 
algum. Fazem cursos que duram 
algumas horas ou até dois meses e que 
não fornecem base para que trabalhem 
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realmente como odontolegistas”, 
advertiu a especialista, ao sublinhar que 
a especialização tem duração prevista 
de dois anos. Os especialistas em 
Odontologia Legal defendem que fiscais 
dos Conselhos Regionais de Odontologia, 
assim como os peritos odontológicos 
e os assistentes de perícia, deveriam se 
especializar no ramo.

A especialização em Odontologia Legal 
é dividida em duas etapas: Odontologia 

Legal Forense, com abordagem 
antropológica; e a Deontologia, com 
viés legal. Na primeira parte, estudam-
se a bioética (história da Odontologia 
e éticas), reconhecimentos de cadáver, 
ossadas, exames de corpo delito, entre 
outros. Na segunda parte, a Deontologia 
inclui processos odontológicos, 
consultoria, assessoria jurídica, orientação 
profissional, assistência técnica pericial, 
peritos judiciais e fiscalização. 

Entre 2 e 5 de novembro deste ano, a cidade de Ribeirão 
Preto (SP) sediará a 15ª edição do Congresso Brasileiro 
de Odontologia Legal (CBOL), evento realizado a cada 
dois anos pela Associação Brasileira de Odontologia 
Legal. “Será uma oportunidade para encontrarmos 
colegas que trabalham nas mais diversas áreas 
de atuação da Odontologia Legal, trazendo novos 
conhecimentos e inovações para a especialidade”, 
comentou a Dra. Soraya Fernandez, especialista em 
Odontologia Legal. “A tendência esperada no CBOL será 
a utilização cada vez maior da informática no auxílio de 
elucidação de crimes e a possibilidade de introdução 
de recursos tecnológicos nas áreas cível e administrativa, 
nas quais a Odontologia Legal pode atuar”.

Casos 
emblemáticos   

no Brasil

Por meio da 
comparação de uma 
arcada dentária com 
raios-X de Josef Mengele, 
descobriu-se, em 1985, 

Josef Mengele (1985)

Maníaco do Parque 
(1998)

Brumadinho (2019)

Em 1998, 11 mulheres 
foram encontradas 
mortas no Parque 

Em 25/1/2019, o 
rompimento de 
barragem em 
Brumadinho (MG) 

Voo TAM 402 (1996)
Em 31/10/1996, um 
Fokker 100 que fazia 
o voo TAM 402, entre 
Caxias do Sul (RS) e 
Recife, caiu próximo 

que o médico nazista do campo de 
extermínio de Auschwitz e conhecido 
como “Anjo da Morte” morreu afogado 
em Bertioga (SP), em 1979, e sepultado 
em um cemitério de Embu, no mesmo 
estado, sob o nome falso de Wolfgang 
Gerhardt.

Estadual Fontes do Ipiranga, entre 
São Paulo e Diadema. Peritos 
da Odontologia Legal atuaram 
identificando as vítimas (duas a partir 
das manchas nos ossos da face) e 
provando que as marcas de mordidas 
nas vítimas haviam sido deixadas por 
Francisco de Assis Pereira, condenado 
a 284 anos de prisão.

deixou 270 mortos soterrados pela 
lama. As buscas seguem até hoje. No 
último dia 3/5/2022 foi identificada 
a ossada da 265ª vítima, por meio 
de arcada dentária. Restam cinco 
desaparecidos.

ao Aeroporto de Congonhas, depois 
de escala em São Paulo. 99 pessoas 
foram carbonizadas. Odontolegistas 
ajudaram a identificar os corpos por 
meio da arcada dentária.



O
cirurgião-dentista Braz Antunes 
Mattos Neto, formado em 
Odontologia há 42 anos, foi 

o escolhido para assumir o cargo de 
Presidente da Mesa Diretora do maior 
Conselho Regional do país. Ele reforça que 
sabe dos desafios que a nova gestão terá e 
que sua fala sempre será no coletivo, com 
todos os conselheiros que o escolheram para 
assumir a Presidência.

“Sou presidente junto com os nove 
conselheiros. Minha fala é sempre no 
coletivo. A atuação será com eles, que têm 
uma rica história na Odontologia, seja na 
prática privada, no serviço público, na área 
acadêmica através do ensino e pesquisa ou 
mesmo na política classista, na defesa da 
Classe”.

Segundo ele, são essas experiências 
que certamente ajudarão a todos nessa 
caminhada. “O momento que se inicia é o 
de união de toda a Odontologia Paulista!”

A composição da mesa diretora do 
CROSP se deu da seguinte forma: 

A nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), chapa 
eleita pelos profissionais da classe no pleito de 2021 para o exercício administrativo do 
biênio 2022/2023, tomou posse na sede da Autarquia.

Nova diretoria do CROSP
é empossada para gestão 2022/2023 
com foco no coletivo

14 DIRETORIA

Presidente – Dr. Braz Antunes Mattos 
Neto (CRO 21084); Secretária – Dra. 
Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo 
(CRO 52978); Tesoureira – Dra. Maria 
Lucia Portes (CRO 52873); Presidente da 
Comissão de Ética – Dra. Marie Eid (CRO 
23352). 

A composição da Comissão de Tomada 
de Contas é a seguinte: Presidente – Dr. 
Roberto Shigueru Matsuda (CRO 31710); 
Membro – Dra. Luciana Gonzalez Pereira 
Chaguri (CRO 39408); Membro – Dr. Luiz 
Roberto dos Santos Scott (CRO 21922). 

São Suplentes: Dr. Marcelo Messias dos 
Santos Costa (CRO 82393) e Dr. João 
Augusto Sant’Anna (CRO 28586).

União
O maior objetivo da nova gestão do 

CROSP, de acordo com a Mesa Diretora, 
é fazer com que as principais regras do 
Código de Ética cheguem sem ruídos aos 
profissionais inscritos e que todos estejam 
alinhados e em sintonia. Assim, todos 

ficam protegidos, tanto os profissionais 
da Odontologia quanto a população. É 
uma união de esforços que busca sempre 
a valorização da classe, dentro das 
prerrogativas da Autarquia Federal, com 
equilíbrio e paciência.

Sobre o CROSP
O CROSP é uma Autarquia Federal 

dotada de personalidade jurídica e de direito 
público, com a finalidade de fiscalizar e 
supervisionar a ética profissional em todo o 
Estado de São Paulo, cabendo-lhe zelar pelo 
perfeito desempenho ético da Odontologia e 
pelo prestígio e bom conceito da profissão e 
dos que a exercem legalmente.

Hoje, o Conselho conta com mais de 
140 mil profissionais inscritos. Além 
dos cirurgiões-dentistas, também é de 
competência do CROSP fiscalizar o 
exercício profissional e a conduta ética dos 
Técnicos em Prótese Dentária, Técnicos em 
Saúde Bucal, Auxiliares em Saúde Bucal e 
Auxiliares em Prótese Dentária.
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N
os últimos meses, novos golpes 
e fraudes têm tirado o sossego 
de muitos inscritos do Conselho 

Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP). O mais recente deles envolve 
falsos funcionários de cartórios. 
Profissionais da Odontologia têm recebido 
telefonemas de pessoas que dizem 
trabalhar nesses estabelecimentos. Os 
golpistas especificam débitos às vezes até 
mesmo inexistentes e entram em contato, 
inclusive, com pessoas não devedoras. 
As cobranças sempre envolvem tons de 
ameaça. Os criminosos afirmam que 
o inscrito no CROSP deve um valor 
determinado da anuidade e que, caso 
não paguem, o nome do profissional será 
levado para cobrança judicial. 

Ao cair no golpe, a vítima recebe a 
solicitação de transferir um dinheiro para 
um PIX informado pelo golpista. Em 
100% das ocorrências, os criminosos não 
indicam o nome do CROSP no momento 
do repasse do valor. Um aviso publicado 
no site do Conselho sobre o golpe tem 
alertado os profissionais e impedido 
que os criminosos causem mais danos 
e transtornos. Entre 11 de março e 9 de 
maio, o CROSP identificou 17 casos. Os 
dias com maior número de registros foram 
18 e 21 de março — três denúncias em 
cada. A maior frequência de tentativas de 
golpe também foi percebida na segunda 
quinzena de março. Praticamente todas 
elas tiveram como alvos os cirurgiões-
dentistas. O CROSP acredita que isso se 
deve ao fato de a categoria profissional 
desembolsar o maior valor de anuidade no 
que diz respeito a pessoas físicas. 

O CROSP adverte que não possui 
protestos em cartórios. As cobranças são 
sempre enviadas por e-mail ou pelo serviço 

postal. Quando funcionários do CROSP 
entram em contato com o inscrito, é regra 
se identificarem e pedirem a confirmação 
de dados do inscrito, como o CPF, o RG e 
a data de nascimento. Além de o CROSP 
não ter parceria com cartórios, esse tipo de 
estabelecimento também não trabalha com 
cobrança via telefone, mas via postagem. 

Vale lembrar: se o cirurgião-dentista 
ou outro profissional inscrito no CROSP 
receber uma ligação e o interlocutor se 
intitular como funcionário de cartório, a 
pessoa precisa desconfiar imediatamente. 
Recomenda-se, inclusive, desligar o 
telefone.

Ao telefonar para o inscrito, um 
funcionário do CROSP se identificará e 
fará a confirmação de dados. O CROSP 
recomenda que, neste momento, 
o profissional observe se o CPF, a 
data de nascimento e outros dados 
primordiais estão corretos para viabilizar 
a continuidade do atendimento. Ao 
contrário do CROSP, o cartório jamais 
terá esses dados do inscrito. 

Boletos
Não é a primeira vez que o CROSP se 

vê às voltas com denúncias sobre golpes 
e ações mal-intencionadas de criminosos 
para extorquir os inscritos. Nos últimos 
meses, houve reclamações pontuais 
e dúvidas em relação à autenticidade 
dos boletos gerados pelo CROSP para 
o pagamento de débitos, incluindo 
a anuidade. O inscrito deve sempre 
desconfiar da cobrança recepcionada, 
quando os dados bancários no momento 
do pagamento estiverem irregulares, 
quando o nome do banco credor for 
diferente daquele referente ao boleto físico 
e quando houver discrepância de valores.

Cuidado com o 
golpe do cartório!

Golpistas que se passam por funcionários de cartórios têm buscado convencer 
inscritos do CROSP a transferir supostos débitos de anuidade. Conselho recomenda 
cautela e apresenta dicas para profissionais não se tornarem vítimas desse golpe

Desconfie imediatamente 
ao receber telefonema de 
supostos funcionários de 
cartórios com o objetivo 
de cobrar débitos de 
anuidades. Desligue o 
telefone;

1

Se por algum motivo 
prosseguir na ligação, 
verifique quais os débitos 
reais com o CROSP. Golpistas 
divulgam valores inexistentes 
e, muitas vezes, cobram até 
de quem está adimplente;

2

Se suspeitar de algo errado, 
jamais forneça informações 
pessoais. Em hipótese 
alguma faça transferências 
de quaisquer valores;

3

Em 100% dos casos os 
golpistas não citam o 
CROSP no momento do 
repasse do valor. Suspeite 
imediatamente;

4

Mantenha sempre os seus 
dados atualizados no CROSP.

5
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Como se proteger



Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code.

Visualize o passo a 
passo para obter a 
Identidade Digital
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A
tecnologia a serviço da 
desburocratização e da agilidade 
nos serviços. Esse é o objetivo da 

CFO ID, a versão digital da identidade 
profissional na área da Odontologia. O 
Conselho Federal de Odontologia (CFO) 
iniciou, recentemente, o processo de 
adesão para a elaboração do documento 
virtual — disponível para adesão imediata 
em todo o Brasil.

Dr. Juliano do Vale, presidente do 
CFO, acredita que a carteira digital terá 
impacto imediato na rotina de cirurgiões-
dentistas e de profissionais auxiliares e 
técnicos em Odontologia. “Na prática, a 
CFO ID facilitará a atualização de dados e 
também a conferência da autenticidade do 
documento, por meio de QR Code, no site 
dos Conselhos de Odontologia.”

Com a CFO ID, haverá a possibilidade 
de geração simultânea de identidades 
profissionais e da inscrição no Conselho 
Regional de Odontologia do estado do 
profissional. A expectativa é de que novos 
serviços sejam adicionados com o tempo.  

Benefícios
Entre os benefícios da versão digital da 

carteira profissional estão: a facilidade de 
porte, pois o documento fica disponível 
no próprio celular; a atualização de 
dados sem a necessidade de emissão 
de outra carteira; a confecção da CFO 
ID pode ser feita remotamente, sem a 
necessidade de se dirigir ao CROSP; o 
aplicativo concentra todas as inscrições 
do profissional; é possível compartilhar 
os dados com outras pessoas; e novos 
serviços tendem a ser incorporados à CFO 
ID. 

Vale lembrar que a versão digital não 
tem custo algum para o profissional 
da Odontologia e também não anula 
a validade da carteira física. Para fazer 
a CFO ID, basta acessar o site https://
identidadedigital.cfo.org.br/ , atualizar 
os dados e cadastrar a foto no sistema. 
Depois, o profissional precisa fazer o 
download do aplicativo CFO ID no 
smartphone.  

Após o primeiro acesso, ele receberá 

Desburocratização, rapidez no acesso e na atualização de dados e a concentração de 
informações são alguns dos benefícios da CFO ID, que promete facilitar a vida do 
cirurgião-dentista do técnico e do auxiliar em saúde bucal

um e-mail com a senha. Para fazer o 
login, basta informar o CPF e a senha 
recebida no e-mail cadastrado. Depois de 
seguir o passo a passo de preenchimento, 
o profissional terá acesso imediato à 
identidade digital. O aplicativo também 
dispõe de informações e suporte essenciais 
para a categoria, em conformidade 
com a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais. A carteira profissional digital tem 
validade de um ano, após o processo de 
sua geração. Mas a revalidação anual será 
sempre feita automaticamente.

Identidade Profissional digital
traz várias facilidades. Veja como aderir
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Antes de preencher 
os dados, clique em 
“Primeiro acesso”.

Preencha o campo 
com o seu CPF e clique 
em “enviar solicitação” Na sequência, clique 

em “próximo”, aceite 
os termos de uso e as 
condições de política 
de privacidade.

Você está de posse da sua  
Carteira de Identidade CFO ID.   
Para acessál-a, clique em 
“identidade profissional”.

Você vai receber no seu 
e-mail a “senha de acesso 
ao aplicativo”. Copie!

No aplicativo, preencha 
com seu CPF e a senha 
recebida, clique em “entrar”

Baixe o app “CFO_ID”que está 
disponível para Android e iOS.

Para aderir à Identidade Digital 
CFO ID, entre no site do CFO: 
www.website.cfo.org.br

Clique em “Identidade 
digital”e siga os passos 
propostos.

2

1

3

5

6

4

Passo a passo para gerar a 
Identidade Digital pelo aplicativo
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I
magine compartilhar o consultório 
com outros cirurgiões-dentistas, não 
precisar se preocupar com a maioria das 

questões burocráticas e administrativas 
que envolvem o espaço e realizar exames 
complementares no próprio local. As 
vantagens apresentadas pelo sistema de 
coworking têm atraído cada vez mais 
os profissionais da Odontologia e se 
revelado uma alternativa interessante ao 
consultório particular. 

Consultora da área da saúde e 
especialista em planejamento estratégico 
de negócios, a Dra. Elaine Escobar 
aposta que o coworking veio para ficar. 
“A tendência é o aumento significativo 
dos espaços destinados a coworking para 
a saúde nos próximos anos, incluindo a 
Odontologia. Atualmente, a prática se 
restringe a algumas capitais brasileiras, 
mas deve crescer também nos municípios 
do interior e do litoral e chegar a outras 
regiões”.

Redução de custos 
De acordo com ela, o regime de 

coworking oferece inúmeros benefícios 

Negócio vantajoso 
e de menor custo
Regime de consultórios compartilhados entre cirurgiões-dentistas 
ganha cada vez mais adeptos, atraídos pelas vantagens econômicas e 
pela burocracia reduzida. Veja os prós e os contras

para o profissional. O principal deles é 
não precisar aplicar recursos próprios 
para investimento e manutenção do 
empreendimento. Além disso, todos os 
trâmites burocráticos são responsabilidade 
da clínica locatária dos espaços onde serão 
mantidos os consultórios.

“O cirurgião-dentista fica responsável 
pelo cálculo do valor da sua hora 
profissional e a definição de  seus 
honorários; pela organização da própria 
agenda; pela administração de seu 
tempo; pelo material de consumo; pelo 
relacionamento com os clientes e pelo 
tratamento odontológico”, explica a 
Dra. Elaine Escobar, também Doutora 
em Odontologia e MBA em Serviços da 
Saúde. 

A adesão ao regime de coworking 
geralmente está atrelada a um contrato de 
locação do espaço, o qual responsabiliza 
o profissional, técnica e eticamente, pelos 
tratamentos realizados no ambiente, bem 
como pela publicidade do próprio trabalho. 
O documento assegura ao proprietário do 
espaço de coworking a completa isenção 
de responsabilidade por eventuais danos 

causados por outros profissionais. 
A cada dia, o coworking ganha 

adeptos, atraídos pelas diferentes ofertas 
e propostas para distintos nichos de 
mercado. “Os valores variam de acordo 
com o que é disponibilizado para o 
profissional e para seus clientes. O 
crescimento dessa modalidade se justifica 
pelo fato de os custos somente existirem 
quando o cirurgião-dentista tiver clientes 
agendados. Isso quer dizer que ele não 
necessita arcar com os custos de uma 
infraestrutura nos horários e nos dias 
semana de ociosidade do espaço, o que é 
uma grande vantagem. Se o profissional 
possui custos, é porque receberá pelo 
atendimento do cliente. Se não houver 
cliente, não haverá custo. Porém, 
normalmente, ele precisará pagar o valor 
da hora de locação, caso o paciente falte 
ou desmarque com menos de 24 horas de 
antecedência”, alerta a Dra. Elaine Escobar. 

Diferenciais
Existem distintos tipos de espaços de 

coworking para a Odontologia, cada 
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um com diferenciais que influenciam na 
experiência vivenciada pelo cliente, mas 
que também impactam no custo da hora, 
tanto para o cirurgião-dentista quanto 
no repasse de custos para o paciente. 
Nesse sentido, o custo final do tratamento 
poderá ser um pouco mais elevado para o 
cliente.

“Por outro lado, muitos espaços de 
coworking garantem que os clientes 
realizem exames, no próprio local, como 
tomografias e escaneamento intra oral, 
sem necessidade de deslocamentos. 
Isso pode representar uma vantagem 
no sentido de melhor administração do 
tempo”, observa a especialista e consultora. 

Dra. Elaine Escobar faz questão 
de desmistificar a ideia de que o 
coworking implica na impessoalidade do 
ambiente de trabalho, ao ressaltar que 
o cirurgião-dentista escolherá o espaço 
mais condizente com o seu público. 
A personalização ocorre efetivamente 
durante o atendimento clínico e no 
relacionamento com o cliente, uma 
responsabilidade de cada profissional.

“O atendimento somente será impessoal 
se esse for o critério adotado pelo 
profissional. É possível que o cirurgião-
dentista tenha o próprio auxiliar de 
saúde bucal, secretaria e estagiário. Cada 
profissional formata seu atendimento 
como melhor julga para seus clientes”, 
explica.

Valores agregados
Eder Max, consultor de negócios 

estabelecido em Guarulhos (SP), concorda 
que o espaço compartilhado é algo 
lucrativamente importante para o cirurgião-
dentista. Ele também vê a possibilidade de 
agregar valores e fazer networking, criando 
uma vantajosa rede de contatos.

“Por exemplo, posso ter um coworking 
com todos os serviços agregados, como 
protético, um profissional que somente 
faça a parte de estética e especialistas. Em 
um único lugar, o cliente pode fazer todo 
o tratamento e não precisa visitar vários 
consultórios. Uma das maiores vantagens 
para o cirurgião-dentista que não tem a 
oportunidade de montar seu consultório 
completo é poder usufruir e compartilhar 
o espaço. Mas a economia é a principal 
vantagem, com redução de custos”. 

Max lembra que, dentro de um regime 
de coworking, o cirurgião-dentista não 
precisará se preocupar com o pagamento 
de impostos e de taxas, como o consumo 
de água e de energia elétrica. Alguns 
coworkings contam, inclusive, com o 
serviço de secretaria para agendamento das 

consultas. Sem os trâmites burocráticos, o 
profissional pode manter o foco no paciente.

O consultor cita a perda de identidade do 
consultório como um dos poucos pontos 
negativos. “Em alguns casos, o paciente se 
lembrará que já esteve no local, mas não 
do profissional. Então, é importante que o 
cirurgião-dentista ‘venda’ a própria imagem 
para o paciente. Este mundo é possível com 
o WhatsApp”, destacou.

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

Coworking é um 
novo modelo de 

trabalho, baseado no 
compartilhamento de 

espaços e recursos. 
Normalmente, no caso de 
coworking odontológico, 

o espaço é montado 
com várias salas/

consultórios individuais já 
com os equipamentos 

necessários para realizar 
os atendimentos. No 

entanto, as áreas comuns 
são compartilhadas entre 

todos os profissionais, 
como recepção, 

banheiros e afins. Por 
esse motivo, também são 
compartilhadas as contas 
como água, luz, telefone 
e internet, além de custos 
com limpeza, locação e 

manutenção.

O que é coworking?
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Cuidados ao optar pelo consultório compartilhado

O espaço de coworking deve 
estar situado em uma região 
estratégica, de preferência 
próximo dos grandes centros 
para facilitar o acesso dos 
pacientes; dê preferência 
por um local que apresente 
seriedade e respeite os acordos.

É imprescindível avaliar se o 
valor gasto com a locação do 
espaço está de acordo com o 
seu orçamento.

Siga as regras estabelecidas 
pela Vigilância S anitária.

Antes da adesão, verifique a 
questão legislativa e as exigências 
da Vigilância Sanitária e dos 
órgãos da classe, evite responder 
por processos solidários.

Assegure o cumprimento 
da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), priorizando a 
rastreabilidade de informações 
do paciente.

Mantenha o espaço em 
condições adequadas de 
trabalho, conforme proposto no 
contrato.

Não realize publicidade indevida 
ou repasse de pacientes entre 
diferentes profissionais sem prévia 
autorização.

Em primeiro lugar, veja se 
ele possui o mínimo de 
equipamentos que são 
imprescindíveis para a 
realização do seu trabalho 
profissional.

Equipamentos

Limpeza e organizaçãoContrato

Localização

Orçamento Atenção

Exigências

Informações

Cuidado

Publicidade

Serviços de telefonia

Internet e Impressão
Ao assinar o contrato de 
coworking, certifique-se de ser 
responsável técnico e ético 
apenas pelos seus próprios 
atendimentos, clientes e 
publicidade

Certifique-se de como é o sinal 
da internet e não tenha receio de 
perguntar qual é a velocidade do 
serviço contratado. Outro ponto 
é observar se os equipamentos 
de impressão atendem à sua 
necessidade.

Procure saber de que forma 
esse sistema é oferecido, 
verifique se há um atendente 
e se ele consegue oferecer 
atendimento a todos os 
profissionais do coworking.

Esse é um detalhe 
fundamental, pois é 
necessário que o ambiente 
seja agradável, com limpeza 
adequada e o mínimo de 
conforto para os pacientes.

P
ara os cirurgiões-dentistas que 
estão dispostos a optar pelo 
compartilhamento de consultórios 

por meio do sistema de coworking, 
é importante saber que a Vigilância 
Sanitária dispõe de regras que disciplinam 
esse tipo de negócio.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da 
Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 
esclarece que o licenciamento sanitário 
das atividades de interesse à saúde na 
modalidade coworking deve seguir o 
estabelecido na Portaria CVS 1, de 22 
de julho de 2020, que disciplina, no 

Atenção às regras da 
Vigilância Sanitária antes 
de optar pelo coworking

âmbito do Sistema Estadual de Vigilância 
Sanitária, o licenciamento destes 
estabelecimentos.

Conforme a portaria, nas unidades 
em que há multiprofissionais de 
saúde, sem vínculo entre si, exercendo 
atividades distintas ou não, em salas não 
compartilhadas, a licença sanitária deve 
ser emitida para cada um dos espaços, 
conforme a atividade desenvolvida.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras 
informa que todo estabelecimento onde será 
exercida uma atividade não residencial na 
cidade de São Paulo necessita obter o Auto 

de Licença de Funcionamento (ALF) junto 
à subprefeitura local, conforme determina o 
Artigo 136 da Lei Nº 16.402/2016:

“Art. 136. Nenhuma atividade não 
residencial – nR poderá ser instalada 
sem prévia emissão, pela Prefeitura, da 
licença correspondente, sem a qual será 
considerada em situação irregular.”

Para o caso descrito, o local deve 
apresentar Auto de Licença de 
Funcionamento (ALF) para toda a área em 
que a atividade for exercida, seja um ALF 
para cada uma das salas ou um ALF que 
englobe o todo.

20 COWORKING
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A dentição é essencial ao bom 
funcionamento do organismo e, 
como outras estruturas do corpo, 

sofre a ação do envelhecimento. Ela é 
superimportante para a alimentação, 
a comunicação, a identidade e a vida 
em sociedade. É como um patrimônio 
histórico do corpo. 

Nossas arcadas dentárias têm 
características interessantes e peculiares. 
Um exemplo disso é que os dentes resistem 
ao fogo, mas não aos ácidos produzidos 
por algumas bactérias presentes na 
boca. Elas provocam cáries a partir dos 
resíduos alimentares não removidos pela 
higienização. 

Existe uma conexão intrínseca entre 
o desenvolvimento humano integral e o 
processo de formação dos dentes. Um 
vínculo sistêmico no espaço e no tempo 
que relaciona suas funções internas com a 
natureza externa. 

No bebê, os dentes a serem formados 
ainda estão dentro das arcadas e, a 
partir dos 6 meses de idade, começam a 
despontar. Os primeiros a eclodir são os 
incisivos centrais da arcada inferior, entre 
6 e 10 meses. Depois, gradualmente, virão 
os outros numa sequência que culmina 
entre os 2 e 3 anos de vida. A arcada é 
preenchida, então, pelos chamados “dentes 
de leite”. 

Entre os 5 e 7 anos, os dentes de 
leite começam a ser substituídos pelos 
permanentes, processo que geralmente 
termina entre os 12 e 14 anos de idade. 

Nessa troca, ocorre um processo natural 
em que as raízes dos dentes decíduos 
são reabsorvidas, perdem sua fixação, 
apresentam mobilidade e com o efeito da 
pressão exercida pelos dentes sucessores, 
que estão ali se formando, o dente 
temporário cai e cede espaço ao definitivo. 

É por isso que, desde as primeiras 
erupções dentárias, devemos ter 
atenção à higiene bucal e contar com o 
acompanhamento do cirurgião-dentista. 
Se o bebê desenvolve alguma doença 
bucal, como cáries, gengivites e pulpites 
(inflamação da polpa dentária), ela 
pode comprometer a região e interferir 
na formação ou na posição dos dentes 
permanentes se não for devidamente 
tratada. 

Na transição da adolescência para a vida 
adulta, por volta de 17 a 21 anos, surgem 
os últimos dentes, que são os terceiros 
molares, mais conhecidos como dentes do 
siso, que completam a dentição, agora com 
32 dentes. 

Diversos fatores contribuem para 
o desenvolvimento dentário e sua 
relação com nossa identidade: genética, 
vida familiar, questões ambientais, 
hábitos alimentares, estado emocional, 
educação… E até mesmo a água e o ar 
que o indivíduo respira. Tudo isso resulta 
numa arcada dentária singular e numa 
biografia única. 

Como expliquei, a cada sete anos temos 
a conclusão de uma etapa importante 
envolvendo nossa dentição. Até os 7 

Já parou para 
pensar que seus 
dentes também 
envelhecem? 
Dentista esclarece como os dentes se desenvolvem 
desde a infância e o que pode acontecer com eles com o 
avançar da idade

anos, com os dentes decíduos; de 7 a 14, 
com a dentição mista; de 14 a 21, com a 
permanente.

Se imaginarmos que o brasileiro tem, 
de acordo com o IBGE, uma expectativa 
de vida média de 76 anos de idade, ele vai 
utilizar a dentição permanente por mais 
de 55 anos. E ela também está sujeita ao 
envelhecimento. Por mais que a boca esteja 
saudável, os dentes podem apresentar 
desgastes fisiológicos. 

Além da higiene adequada, diversos 
elementos pesam na saúde dos dentes, 
como a hidratação, o acesso ao sol, a 
nutrição balanceada e boas noites de sono. 
A má escovação aumenta o risco de cáries, 
gengivites e outras doenças. O cigarro 
e o excesso de café amarelam os dentes. 
O bruxismo pode onerar as articulações 
temporomandibulares e desencadear dores 
crônicas. 

Daí vem a importância de visitar 
periodicamente o dentista e atuar, junto a 
ele, na prevenção e no tratamento dessas 
situações. Sob essa perspectiva, envelhecer 
com dentes saudáveis é, sim, possível, 
desde que a gente dê a devida atenção 
a eles, conte com acompanhamento 
profissional e, se for o caso, repense o 
estilo de vida. 

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) mantém uma parceria com a revista Veja Saúde, 
colaborando com a coluna “Com a Palavra”, na qual mensalmente traz um assunto relevante à classe. O tema do mês de 
maio foi: “Já parou para pensar que seus dentes também envelhecem?”. O artigo, escrito em parceria entre o jornalista e 
assessor de imprensa do Conselho, Ailton Oliveira, e a cirurgiã-dentista Dra. Celia Lulo, especialista em Antroposofia, 
fala sobre as fases dos dentes.

*Célia Lulo é cirurgiã-dentista, consultora, 
autora de livros como O Dente à Imagem do 
Homem, especialista em Ortopedia Funcional 
dos Maxilares e habilitada em Odontologia 
Antroposófica

Por Célia Lulo, cirurgiã-dentista*
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22 DÚVIDAS FREQUENTES

O CROSP Responde reúne as dúvidas dos inscritos e 
respostas da autarquia sobre ética, fiscalização e outros 
temas relacionados à Odontologia e dentro das 
atribuições do Conselho

CROSP
Responde

1.Como ocorre a aquisição 
e utilização de certificado 
digital?

Todas as informações sobre a 
aquisição e utilização de certificado 
digital pelos profissionais da 
área, inclusive para assinatura 
de documentos relacionados à 
atividade odontológica, como, por 
exemplo, receituário eletrônico, 
são disponibilizadas pelo Conselho 
Federal de Odontologia (CFO), no 
seguinte endereço eletrônico: https://
prescricaoeletronica.cfo.org.br/.

Esclareça-se, a propósito, que de 
acordo com o § 1º do artigo 10, da 
Medida Provisória nº 2.200-2/2001, 
“[a]s declarações constantes dos 
documentos em forma eletrônica 
produzidos com a utilização de 
processo de certificação disponibilizado 
pela ICP-Brasil presumem-se 
verdadeiros em relação aos signatários”.

4.Quais entidades 
odontológicas necessitam 
de responsável técnico? É 
possível acumular a função 
de responsabilidade 
técnica?

2.

3.

Como faço para renegociar 
débitos anteriores (até 2021)?

Como faço para solicitar 
o estorno de pagamento 
efetuado em duplicidade?

5.Não trabalho mais na 
área odontológica / Estou 
aposentado(a), mas meu registro 
está ativo. É possível ficar isento 
da cobrança dos débitos do 
CROSP?

A princípio, mesmo sem atuação na área 
odontológica (aposentado(a)*, mudou de 
profissão / estado (país), mas mantendo 
inscrição ativa junto ao CROSP, são 
devidos os valores de anuidades e multas 
enquanto esse registro estiver ativo. O que 
legitima e justifica tal cobrança não é o fato 
de o inscrito atuar ou não no segmento 
odontológico, mas sua condição de manter 
registro ativo neste Conselho.**

 
*Exceção feita à aposentadoria por invalidez, 

desde que devidamente comprovada e mediante 
minuciosa análise documental. (artigo 157, §7º da 
Resolução CFO Nº 63/2005).

 
** “O fato gerador das anuidades é a existência 

de inscrição no conselho, ainda que por tempo 
limitado, ao longo do exercício.” (artigo 5º da Lei 
Nº 12514/2011).

Primeiramente, convém destacar 
o fato de ser bastante importante e 
necessário manter os dados cadastrais 
atualizados junto ao CROSP. Essa 
atualização pode ser realizada pelo 
inscrito por meio da plataforma 
digital intitulada “Serviços On-line”. 
Essa ferramenta digital (acessada pelo 
site https://cro-sp.implanta.net.br/
servicosOnline) também possibilita a 
negociação de débitos administrativos 
(não judiciais) para pagamento à vista 
ou parcelado, considerando as opções 
de pagamento via boletos bancários ou 
cartão de crédito.

Em casos de pagamentos realizados 
em duplicidade (excedentes em geral), 
o(a) inscrito(a), munido dos seus 

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code 
e envie a sua pergunta. 
Ela será respondida nas 

próximas edições.

Ainda ficou com 
alguma dúvida?

É obrigatória a existência, em quaisquer 
das entidades prestadoras de serviços 
odontológicos, de um responsável técnico 
que deverá, necessariamente, ser um 
cirurgião-dentista com inscrição no 
Conselho Regional da jurisdição, quite 
com sua tesouraria onde se encontrar 
instalada a entidade odontológica sob 
sua responsabilidade. Vale destacar, 
todavia, que de acordo com o artigo 
87, § 3º, da Resolução nº 63/2005, do 
Conselho Federal de Odontologia (CFO), 
é facultativa a inscrição no Conselho 
Regional e registro no Conselho Federal 
das empresas que comercializam e/ou 
industrializam produtos odontológicos; 
caso optem pela inscrição e registro, 
respectivamente, no CRO e CFO, é 
obrigatória a indicação de responsável 
técnico e o pagamento da anuidade.

Em regra, o cirurgião-dentista somente 
poderá ser responsável técnico por uma 
única entidade prestadora de assistência 
odontológica, sendo vedada, inclusive, a 
acumulação de responsabilidade de filial. 
Há, contudo, duas exceções. De acordo 
com o artigo 90, § 3, da Resolução CFO 
nº 63/2005, é possível a acumulação de 
responsabilidade técnica por 2 (duas) 
entidades prestadoras de serviços 
odontológicos quando uma delas tiver 
finalidade filantrópica, não recebendo 
desta nenhuma remuneração. Além 
disso, também se permite a acumulação 
de responsabilidade técnica quando 

respectivos comprovantes de pagamentos, 
deverá reportar-se ao Setor de Devolução 
do CROSP. Desse modo, deverá indicar 
dados bancários da sua titularidade (banco, 
agência, conta-corrente ou conta-poupança) 
e encaminhar mensagem contendo suas 
considerações ao e-mail devolucao@crosp.
org.br.

for entidade prestadora de serviços 
odontológicos sujeita à administração 
pública direta ou indireta, Federal, Estadual 
ou Municipal, na forma prevista no artigo 
90, § 7, da mesma Resolução CFO nº 63/2005.



Os profissionais de saúde bucal encaram desafios específicos na hora de realizar a divulgação 
de seus serviços. Ciente dessa realidade, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
preparou um material repleto de dicas de comunicação alinhadas ao Código de Ética Odontológica.



www.crosp.org.br/parcerias

Parceria é sobre cuidado 
e comprometimento.
Confira com as quais 

você pode contar!

Bens de consumo

O CROSP não é responsável pelo suporte das empresas parceiras e nem pela relação de consumo estabelecida entre fornecedor e inscrito. Lista sujeita a alteração sem aviso prévio.

Certificação Digital Educação Finanças

Plano de saúde Saúde

Seguros Viagens


