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CARTA AO LEITOR

Unindo forças

pela saúde bucal
A

atenção constante às condições que
permeiam a prática odontológica –
sua fiscalização e ética – seja em prol
da atividade ou dos pacientes, é um dos principais compromissos que o Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CROSP) tem
com a sociedade. O cumprimento desse papel,
contudo, não seria possível sem o envolvimento de diversas organizações. E é por isso que o
CROSP vem reforçando as parcerias com outros órgãos competentes, a fim de tornar a sua
atuação mais eficaz.

tologia, elaborado junto ao Conselho Regional
de Farmácia de São Paulo (CRF-SP). Seu propósito é reforçar o caráter colaborativo da relação
profissional entre farmacêuticos e cirurgiões-dentistas. A publicação dirime dúvidas sobre a
prescrição odontológica e ainda apresenta uma
lista dos medicamentos mais utilizados pelos
cirurgiões-dentistas.

Nesta edição você verá como a Polícia Civil,
o Ministério Público, a ANVISA e mesmo empresas do comércio on-line estão cooperando
com a fiscalização de práticas irregulares, dentro e fora dos consultórios. Também mostraremos exemplo de união – entre associações,
conselhos, faculdades e federações – no posicionamento que pleiteia a mudança do texto do
Decreto nº 9.057/17, que liberou a abertura de
cursos ministrados integralmente a distância na
área da saúde.

A edição traz ainda informações úteis para
o dia a dia dos profissionais, como o guia para
utilizar as ferramentas disponíveis no site do
CROSP. Saiba quais são e onde estão as suas
principais funcionalidades.

O CROSP participa ativamente desse debate
desde o seu início e não pretende, de forma alguma, discriminar a educação a distância, mas
defende que haja um limite que priorize a formação pautada na prática presencial, com a realização de atividades laboratoriais e clínicas. Em
suma, entende, assim como as demais entidades mencionadas, que a formação humanizada
é primordial na saúde.

Outro tema de destaque nas próximas páginas
é o esclarecimento sobre se o profissional tem o
dever de entregar o prontuário ao paciente.

Nesta edição você verá
como a Polícia Civil,
o Ministério Público,
a ANVISA e mesmo
empresas do comércio
on-line estão cooperando
com a fiscalização de
práticas irregulares, dentro
e fora dos consultórios.

Boa leitura a todos!

Claudio Miyake

Presidente do CROSP

Foto: José Henrique Vieira
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A quem pertence o

?

prontuário

Fornecer cópia da documentação ao paciente é dever ético do cirurgião-dentista,
que deve manter registro atualizado de todas as informações do tratamento

Q

Foto: Shutterstock

uestões relacionadas ao prontuário
do paciente costumam gerar muitas
dúvidas nos cirurgiões-dentistas,
principalmente em casos de processos jurídicos. O correto preenchimento do registro, após
cada consulta ou procedimento, é uma prática
fundamental e que deve ser incorporada à rotina do profissional.
Embora a guarda da documentação seja de
responsabilidade do cirurgião-dentista, é direito do paciente ter acesso a todo e qualquer documento de seu prontuário. O não fornecimento, quando requisitado, constitui infração ética.
As informações são sigilosas e apenas o cirurgião-dentista e o paciente (ou seu representante
legal) podem ter acesso ao conteúdo.
Ao entregar o prontuário, é extremamente
importante que o profissional registre a ocorrência por meio de um recibo, o qual deve conter data e relação dos documentos entregues ao
paciente. O recibo, assinado pelo paciente, deve
ser arquivado para futura referência.

Em caso de falecimento

O dever de sigilo não se extingue com a
morte do paciente, pois embora a personali-

dade cesse com a morte, os direitos personalíssimos persistem, respeitando-se, assim,
o direito à inviolabilidade da sua intimidade,
honra e imagem, nos termos da Constituição
Federal (art. 1º, III, art. 5º, incisos X e XIV),
sob pena de, em tese, incorrer em responsabilidade civil e penal.
No entanto, caso a família solicite o prontuário para finalidades juridicamente lícitas
(como, por exemplo, para fins de recebimento
de um seguro de vida, averiguação da causa da
morte do paciente ou com o objetivo de tomar
as providências cíveis e criminais cabíveis),
justifica-se o afastamento do sigilo profissional, razão pela qual, neste caso, recomenda-se que o prontuário seja liberado. Mas isso
apenas mediante a assinatura de um termo de
compromisso de confidencialidade constando
o motivo de liberação do prontuário, vedando a divulgação das informações para fins
alheios à defesa dos direitos da personalidade
do paciente morto ou de danos aos herdeiros
resultantes do fato de sua morte, independentemente de autorização judicial específica.
Ainda é importante esclarecer que, mesmo
nesses casos, a entrega do prontuário não deve

ocorrer se o paciente tiver vedado ao profissional divulgar tais informações para a sua
família e para terceiros.

Obrigatoriedade

O prontuário odontológico, é sempre válido lembrar, é o registro completo do estado
de saúde do paciente, incluindo a documentação composta por exames, ficha clínica e
anamnese assinadas, planejamento de tratamento e custos, diagnóstico e termo de consentimento esclarecido. Ele é obrigatório
na prática profissional, e devem constar ali
informações atualizadas, registradas digitalmente ou escritas por extenso e de forma legível, em ordem cronológica, com data, hora,
nome, assinatura e número de registro do
profissional no CROSP.
Além de estar incorrendo em uma infração
ética, o cirurgião-dentista que não dá a devida atenção ao prontuário odontológico se
coloca em uma situação de vulnerabilidade,
uma vez que os documentos que compõem
o prontuário são instrumentos de defesa legal
nos casos de processos envolvendo questões
de responsabilidade profissional.
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ÉTICA
Principais documentos que podem compor um prontuário
FICHA DE ANAMNESE

Não há dúvidas de que a anamnese deve
ser a primeira conduta a ser adotada em um
atendimento odontológico, pois é por meio
dela que o profissional conhece o paciente
para avaliar se será ou não submetido
ao tratamento, não se tratando de mera
liberalidade do cirurgião-dentista. Durante o
tratamento, convém que o cirurgião-dentista
questione o seu paciente quanto a eventuais
alterações clínicas, uso de medicamentos
ou outros fatores que podem modificar
as informações apresentadas na anamnese
inicial. É necessário que o paciente ou seu
responsável legal assine o questionário de
saúde (anamnese), certificando a veracidade
das informações ali contidas. A anamnese
permite identificar os medicamentos que
o paciente faz uso, muitas vezes de forma
contínua, e que podem interagir de modo
indesejável com as soluções anestésicas locais
ou fármacos de uso comum na prática
odontológica, causando reações adversas,
algumas delas de caráter emergencial e que
podem, inclusive, ensejar complicações que
conduzem ao óbito do paciente. O cirurgião-dentista não deve se descuidar, sendo a
anamnese uma das formas de minimizar
os riscos de intercorrências e de potencializar
as perspectivas de êxito no tratamento.
FICHA CLÍNICA

Deve apresentar a evolução do caso
de forma cronológica e com a
comprovação de ciência do paciente
sobre os procedimentos executados.

DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO
DO TRATAMENTO

Devem constar os objetivos, riscos e
alternativas do tratamento aplicáveis

do artigo 11, inciso IV, do Código de Ética
Odontológica (Resolução CFO-118/2012).
É tanto uma obrigação como uma maneira
de o profissional se proteger ética e
civilmente. O termo de consentimento
livre e esclarecido está de acordo com
o dever de informação regido pelo Código
de Defesa do Consumidor.

ao caso, quando houver, com assinatura
do paciente declarando sua opção de
tratamento e autorizando sua execução.
EXAMES COMPLEMENTARES

Radiografias e imagens, modelos em
gesso e outros. Quando o paciente arcar
com os custos dos exames complementares,
terá direito de manter em sua posse
os documentos originais, reservando
ao cirurgião-dentista o direito de obter
suas cópias para arquivos do consultório.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Atesta o dever de sigilo e que somente
o paciente ou o seu representante
legal terá acesso às informações constantes
no prontuário.

RECEITAS, ATESTADOS E RECIBOS

Devem ser elaborados de forma legível
com a devida identificação do
profissional, incluindo o seu número
de registro no CRO. Manter cópias
desses documentos no prontuário do
paciente é uma medida de segurança
para o profissional.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
PARA TRATAMENTO DE MENOR

A lei não faz qualquer ressalva quanto
à presença dos pais no momento do
atendimento, ou seja, não pode ser exigida
como condição para realizar o atendimento
e/ou tratamento, sob pena de crime de
omissão de socorro, a depender do caso.
No entanto, sob o ponto de vista ético
odontológico, para fins de se resguardar,
recomenda-se que, se possível, o início
do tratamento/atendimento odontológico
de menores seja autorizado pelos pais,
responsáveis ou representantes legais,
exceto em casos de urgência ou emergência.
Desse modo, antes de iniciar o tratamento
do menor de idade, o responsável ou o seu
representante legal deve estar de acordo
com o que foi proposto pelo profissional e
autorizá-lo a fazê-lo. O mais indicado é dar
um consentimento esclarecido, documento
assinado pelos pais ou responsáveis alegando
que receberam as devidas orientações do
profissional e que estão cientes das opções
de tratamento, ou seja, que estão em total
concordância com o plano de tratamento.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O plano de tratamento odontológico
proposto, após o diagnóstico e
demais procedimentos, é o objeto do
contrato, e deve estar muito bem esclarecido
ao paciente, que, na qualidade de
consumidor, é vulnerável, ou seja, é
considerado a parte mais fraca na relação
contratual em relação ao fornecedor
do serviço, podendo alegar
desconhecimento técnico, jurídico,
fático e até mesmo informacional.
TERMO DE CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO

É obrigação do cirurgião-dentista esclarecer
adequadamente os propósitos, riscos, custos
e as alternativas do tratamento, sob pena
de incorrer em infração ética, nos termos

Por quanto tempo?
O CROSP recomenda que o profissional guarde a documentação ao
longo de toda sua vida, pois ela pode ser utilizada como prova
documental para contestar uma alegação de erro, formalizada pelo
paciente, de um procedimento realizado há muito tempo. O Código de
Defesa do Consumidor prevê um prazo de cinco anos para reclamação
após o conhecimento do fato, ou seja, a contagem do prazo se inicia a
partir do momento em que um problema for evidenciado.

Histórico
Foto: Shutterstock
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O termo “prontuário odontológico”
foi sugerido pelo Conselho Federal
de Odontologia (CFO) em substituição
à simples designação de “ficha clínica”,
por meio da portaria CFO 174/92,
de 7 de dezembro de 1992.

PROFISSÃO
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Prescrição e dispensação de

medicamentos
Guia prático foi elaborado em parceria com Conselho Regional de Farmácia
de São Paulo em versões para cirurgiões-dentistas e farmacêuticos

C

Lista de medicamentos

Faz parte desse material uma lista dos medicamentos mais utilizados na Odontologia. Esta
procura orientar os profissionais envolvidos e
não é uma lista restritiva, ou seja, ali constam os
principais medicamentos utilizados atualmente, mas, de acordo com a lei 5.081/1966, o cirurgião-dentista pode prescrever e aplicar todas
as especialidades farmacêuticas, de uso interno
e externo, indicadas em sua área de atuação. O
guia esclarece também que não basta analisar
somente as indicações constantes no bulário:
é essencial considerar o que se encontra determinado por lei e as indicações medicamentosas
reconhecidas pela literatura e pela ciência.
A evolução da indústria farmacêutica, com
disponibilização de novas substâncias no mercado, faz com que a listagem apresentada não seja
estática, necessitando de atualizações periódicas.
Os profissionais de Odontologia e Farmácia têm um caminho historicamente atrelado.
É curioso lembrar que a primeira Escola de
Odontologia de São Paulo era chamada Escola
de Pharmácia, Odontologia e Obstetrícia de São
Paulo. Do marco histórico até os dias atuais, a
Odontologia já compreende 23 especialidades,

Prescrição
em seis etapas

Foto: Shutterstock

om o propósito de orientar os profissionais de saúde, o CROSP está lançando, em parceria com o Conselho
Regional de Farmácia de São Paulo (CRF-SP),
o Guia de Prescrição e Dispensação de Medicamentos na Odontologia. Mais do que responder às demandas que tratam sobre a prescrição
odontológica, o guia reforça o caráter colaborativo da relação profissional entre farmacêuticos
e cirurgiões-dentistas.
A necessidade de constituir material dessa
natureza advém de entendimentos essenciais
dos dois conselhos profissionais. Com o escopo
de oferecer orientação aos seus inscritos, que,
muitas vezes, questionam sobre o alcance e os
limites da prescrição odontológica, bem como
sobre a dispensação dos medicamentos, o apanhado norteia a conduta de farmacêuticos e
cirurgiões-dentistas, dirimindo dúvidas e eventuais conflitos. O levantamento exigiu mais de
um ano de estudos, muitas horas de trabalho e
inúmeras reuniões entre as equipes técnicas dos
dois conselhos profissionais.

impactando de forma considerável a abrangência das classes de medicamentos utilizadas.
Apesar de terem sido criadas em parceria pelos dois Conselhos, cada versão do guia tem sua
edição adequada à necessidade dos diferentes
profissionais. O manual do CRF-SP foi lançado
no final de 2017 em um fórum que fez parte do
XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo. Já o
guia prático do CROSP, em sua versão digital,
foi disponibilizado no início do ano pelo site.
A versão física foi distribuída pela primeira vez
durante o 36º CIOSP.
A versão voltada aos profissionais de saúde
bucal aborda diversos tópicos de maneira detalhada e sempre com a intenção de dar subsídios
e garantir a autonomia legal do cirurgião-dentista em sua atuação profissional.

De acordo com a Organização
Mundial da Saúde – OMS, para
o processo de prescrição racional
de medicamentos, se faz necessária
a observância de seis etapas.
1ª etapa: o profissional de saúde
deve coletar informações do paciente,
investigar e interpretar seus sinais
e sintomas, para realizar o diagnóstico;
2ª etapa: a partir do diagnóstico,
o profissional de saúde deve especificar
os objetivos terapêuticos;
3ª etapa: selecionar o tratamento
que considerar mais eficaz e seguro
para aquele paciente;
4ª etapa: o ato da prescrição pode
conter medidas medicamentosas e/ou
medidas não medicamentosas que,
muitas vezes, contribuem sobremaneira
para a melhoria das condições de saúde
do paciente. Condutas medicamentosas
ou não devem constar de forma
compreensível e detalhada na prescrição
para facilitar a dispensação do
medicamento e o uso pelo paciente;
5ª etapa: após escrever a prescrição,
o profissional deve informar o paciente
sobre a terapêutica selecionada;

Confira o Guia pelo QR Code ou em www.crosp.org.br,
menu lateral Downloads / Guias Práticos

6ª etapa: combinar reconsulta para
monitoramento do tratamento proposto.
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FISCALIZAÇÃO

Unidos
pelo exercício ético

da Odontologia
Parcerias estratégicas têm permitido
ao CROSP uma atuação cada vez
mais assertiva. Polícia Civil, Ministério
Público e Secretaria Municipal de Saúde
são alguns desses importantes aliados

CROSP e Ministério Público

D

e acordo com a Lei Federal 4.324, de 14 de
abril de 1964, que institui o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais de Odontologia, compete aos Conselhos Regionais, entre outras ações, fiscalizar o exercício das profissões odontológicas, em harmonia com os órgãos sanitários
competentes, assim como promover por todos os meios ao seu alcance o
seu perfeito desempenho técnico e moral.
A fiscalização de casos como o exercício ilegal das profissões odontológicas, o comércio irregular de agentes clareadores dentais, o desatendimento às
normas de biossegurança em estabelecimentos odontológicos – e até mesmo,
a identificação de ocorrências de violência – vem se tornando mais efetiva,
graças às parcerias que tem estabelecido nos últimos anos.
Um esforço conjunto entre Polícia Civil, Ministério Público e Secretaria de Saúde Municipal – por meio da Coordenação de Vigilância
em Saúde (COVISA), contribui diariamente para que o exercício ético da Odontologia seja praticado e para que a saúde
da população seja priorizada e resguardada.

O CROSP e o Ministério Público assinaram um acordo de cooperação em dezembro de 2017. O documento prevê que o Conselho assessore o Ministério Público por meio do apoio às diversas Promotorias
espalhadas no estado de São Paulo. Isso envolve o fornecimento de informações e apoio técnico, bem como a identificação de casos de violência, inclusive no que se refere a abuso sexual de menores, além de questões referentes
à fiscalização do exercício ético das profissões odontológicas.
Há relatos de cirurgiões-dentistas que constatam a ocorrência de HPV em crianças,
o que é um indício possível de abuso. Casos de violência, pela legislação e pelo código
de ética do CROSP, devem ser notificados compulsoriamente. O mesmo acontece
em situações de violência doméstica que o profissional da Odontologia pode vir
a identificar em sua rotina de consultório. O Conselho em conjunto com o Ministério Público pode instruir os cirurgiões-dentistas sobre como proceder
nestas situações delicadas, em que o profissional se vê entre a privacidade
do paciente e o dever de noticiar um fato grave às instituições de proteção.
Termos de cooperação também são importantes porque estimulam a colaboração no esclarecimento de fraudes e crimes e contribuem para estabelecer
parâmetros de políticas públicas na área de saúde bucal. Neste último item,
vale lembrar que o Ministério Público também vai acompanhar a qualidade
da prestação de assistência odontológica pública e o CROSP poderá noticiar
aos promotores casos em que as condições para o exercício da Odontologia
não sejam adequadas.

www.facebook.com/crospoficial

CROSP e Polícia Civil

O CROSP e a Polícia Civil atuam em exitosa parceria no
município de São Paulo há cinco anos. O setor de Fiscalização
do Conselho conta com o importante suporte do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).
Atuante no município de São Paulo, referido departamento
possui cinco divisões de investigações específicas: Divisão de
Crimes contra o Consumidor; Divisão de Crimes contra o Meio
Ambiente; Divisão de Crimes contra a Administração; Divisão de
Crimes contra a Fazenda e, por fim, Divisão de Crimes contra a
Saúde Pública, a qual, em razão do Termo de Cooperação celebrado
com o CROSP, oferece importante apoio para a apuração das infrações penais contra a saúde pública, normalmente relacionadas às denúncias sobre o exercício ilegal das profissões odontológicas.
Ao longo dessa parceria, foram registrados diversos flagrantes de exercício ilegal resultantes de denúncias substanciais
e do trabalho em conjunto das duas instituições.

Fotos: Shutterstock e Bruno Santos/A2 Fotografia

CROSP e Mercado Livre

A facilidade de comunicação proporcionada pela internet gerou também maior
acesso dos consumidores a produtos e serviços, dentre eles, os agentes clareadores dentais.
Desde o início de 2014, o CROSP vem buscando veementemente controlar a comercialização indiscriminada de agentes clareadores dentais, tendo em vista o risco efetivo que pode causar à saúde
da população. O clareamento dental é um procedimento odontológico, cujo tratamento depende
da adequada avaliação, indicação e acompanhamento por um cirurgião-dentista, fato
reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Diante disso, no início de 2017, devido à percepção do aumento
expressivo da comercialização desses produtos pela internet, o
CROSP e o site de compras on-line Mercado Livre assinaram
um Termo de Cooperação com objetivo de conter a venda
de agentes clareadores dentais em desacordo com as
normas determinadas pela Anvisa.
A Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa nº 6, de 06 de fevereiro de 2015, dispõe
que a comercialização dos agentes clareadores dentais, classificados como
dispositivos médicos, com concentração superior a 3% de peróxido
de hidrogênio ou peróxido de
carbamida deve ser realizada
mediante adequada indicação e
CROSP e COVISA
prescrição odontológica.
O CROSP e a Coordenação de Vigilância em Saúde de São
Atualmente, são produzidos cer
Paulo (COVISA/SP) reuniram-se no início de 2017 para definir
ca de 150 tipos diferentes de produnovas diretrizes, apresentar demandas e reafirmar o Protocolo de
tos com a finalidade de clareamento
Intenções, com a finalidade precípua de manutenção da prestação de
dental com composição superior aos 3%
assistência odontológica de qualidade e com o devido atendimento às
de peróxido de hidrogênio ou carbamida.
normas de biossegurança, importantes à população e aos profissionais
da Odontologia. As ações em conjunto já acontecem há quatro anos.
A oportunidade da realização de diligências conjuntas entre o
CROSP e os agentes fiscais da Vigilância Sanitária favorece e intensifica a qualidade das ações fiscalizatórias e a identificação de eventuais inadequações sanitárias e de biossegurança na prestação do
atendimento odontológico público ou privado.
Lembre-se de que você também pode colaborar, denunciando
irregularidades pelos canais oficiais do CROSP, especialmente por meio
Para representantes do Conselho e da COVISA, ações educatido Fale Conosco, presente no site em www.crosp.org.br/faleconosco.
vas e informativas também são uma importante ferramenta para
coibir atividades irregulares e prejudiciais da Odontologia.

Novas parcerias estão
em constante avaliação
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CONVÊNIOS

Parcerias trazem

benefícios
para profissionais

Conselho busca condições especiais em produtos e serviços para oferecer
a seus inscritos. Já participam do programa empresas de segmentos como
o de alimentação, bens de consumo, finanças e saúde

O

Foto: Shutterstock

CROSP está ampliando seu programa de parcerias, por meio do qual
os inscritos têm acesso a descontos e
ofertas exclusivas de empresas conveniadas. Um
edital público de seleção está aberto até abril de
2019 para receber propostas de empresas que
tenham interesse em ofertar benefícios em seus
produtos e serviços.
O objetivo do programa de parcerias é identificar empresas comprovadamente idôneas que
possam oferecer condições especiais, como descontos e ofertas, ao inscrito do CROSP, desde
que seus produtos sejam compatíveis com a
saúde humana, preceitos de ética odontológica
e normas de direito público.
Podem participar da seleção pessoas jurídicas
de direito privado, prestadoras de serviços ou
comercializadoras de produtos que cumpram
todos as exigências do edital, comprovando que
o benefício é superior àquele já praticado no
mercado. A parceria com o CROSP não é remunerada e tem o objetivo exclusivo de trazer
condições especiais ao inscrito.

Vantagens para
a comunidade

Já participam do programa de parceria do
CROSP empresas dos segmentos de alimentação, bens de consumo, cultura, educação,
finanças e saúde. É importante lembrar que a
promoção da saúde e bem-estar do ser humano
é condição primordial para que a parceria seja
viável. Empresas que trabalham com tabaco ou
bebidas alcoólicas, por exemplo, não são admitidas no programa.
Inscritos podem sugerir empresas e segmentos de interesse por meio do canal de atendimento on-line Fale Conosco, disponível no site
do CROSP. As sugestões serão avaliadas pela
equipe responsável do Conselho.
O chamamento público de convocação das
empresas, com os termos para o convênio, está
disponível na área de editais do site do CROSP.

Já participam do programa de parceria do CROSP
empresas dos segmentos de alimentação, bens de consumo,
cultura, educação, finanças e saúde. É importante lembrar
que a promoção da saúde e bem-estar do ser humano
é condição primordial para que a parceria seja viável.
Empresas que trabalham com tabaco ou bebidas alcoólicas,
por exemplo, não são admitidas no programa
Para consultar quais companhias já são conveniadas e oferecem benefícios, basta clicar
em Parcerias no menu lateral esquerdo do site: www.crosp.org.br/parcerias.

SERVIÇO
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Potencial
da Odontologia em um clique
Sistema concebido para orientar profissionais da saúde sobre o
potencial do mercado de Odontologia traz novas funcionalidades
e dados sobre fluoretação da água no estado de São Paulo

A

ferramenta Potencial de Mercado,
concebida pelo CROSP, teve seus dados atualizados e ganhou uma navegação que responde de forma mais intuitiva e
precisa, com diferentes opções de filtros de visualização. Um mapa interativo ainda facilita a
busca pelas informações a partir da seleção de
uma área específica.
A versão mais recente já está disponível no site
do Conselho, e seus novos recursos, reunidos,
oferecem um amplo panorama do mercado de
saúde bucal com base em perfis socioeconômicos. Em síntese, é possível operar um rico banco
de dados que auxilia profissionais da classe na
identificação de oportunidades de trabalho em
diferentes regiões do estado de São Paulo.
Entre as novidades nos critérios de busca, destacam-se a inclusão das especialidades reconhecidas
pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e
das condições de fluoretação da água de abastecimento público de São Paulo. A consulta pode ser
realizada também por meio do mapa interativo.
A primeira versão da ferramenta surgiu em 2013,
a partir de dados do IBGE e do CROSP, combinados em cálculos e projeções de uma consultoria
contratada pelo Conselho. O banco de dados on-
-line mostra a distribuição de profissionais de Odontologia em cada município de São Paulo, assim como
a capacidade potencial desses municípios.
Dessa forma, é possível buscar as cidades
mais carentes de profissionais, a quantidade
de estabelecimentos (públicos ou privados) e o
número de cirurgiões-dentistas atuantes em determinada área – a fim de identificar as regiões
subatendidas e as exauridas, no que tange à atuação de cirurgiões-dentistas.
Informações sobre população, densidade
demográfica, PIB per capita, estabelecimentos
de saúde, quantidade de cirurgiões-dentistas,
cirurgião-dentista por mil habitantes, renda per
capita, são alguns dos dados exibidos e processados pela solução. Outras opções de informação também estão disponíveis.
A ferramenta considera em suas métricas as
diferentes faixas de renda familiar, o que colabora para uma compreensão mais profunda da
demanda de serviços de acordo com a distribui-

ção monetária nas localidades pesquisadas.
A versão atualizada disponibiliza, portanto, ao
profissional recém ingressado no mercado ou planejando mudar de cidade, recursos que permitem
traçar um cenário mais preciso das possibilidades
de trabalho que vai encontrar em diferentes regiões.

A versão mais recente já
está disponível no site
do Conselho, e seus novos
recursos, reunidos,
oferecem um amplo
panorama do mercado de
saúde bucal com base em
perfis socioeconômicos

Pela fluoretação das águas

Desde 2013, o CROSP faz parte do conselho do Projeto Vigiflúor, em uma parceria envolvendo governo do estado e universidades
públicas. A iniciativa realiza a cobertura e a
vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público, incluindo a fiscalização dos
645 municípios de São Paulo.
Há dez anos, cerca de 100 desses municípios
ainda não eram beneficiados pela fluoretação –
exatamente os que mais precisavam, por terem
piores indicadores socioeconômicos. Hoje, a
totalidade dos 645 está coberta pelo programa.
A inclusão desses dados de fluoretação na
nova versão da ferramenta Potencial de Mercado contribui para informar a população sobre a
qualidade da água consumida, além de ser um
recurso para várias esferas da sociedade atuarem na defesa de políticas públicas que garantam água tratada em todas as regiões do Brasil.
Verifique como está o mercado de trabalho e a fluoretação da água da sua cidade em:
www.crosp.org.br/potencial_mercado/
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PROGRAMA INTEGRAÇÃO

Atualização contínua

Palestras gratuitas levam conhecimento profissional a todo o Estado.
226 cidades de São Paulo já participaram da iniciativa do CROSP

A

rotina de trabalho dos profissionais da
Odontologia envolve, além do conhecimento científico e ético, uma série
de habilidades para a boa gestão e desenvolvimento de consultórios e clínicas odontológicas.
São necessárias informações sobre legislação,
tributação, contabilidade, normas do Código de
Ética Odontológica e a importância do prontuário, entre tantos outros temas.
É com o intuito de oferecer suporte aos seus
inscritos nesses e nos demais itens do trabalho odontológico que o Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP) elaborou e
coloca em prática o Programa Integração, iniciativa de atualização profissional que já levou
informações importantes a milhares de cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em saúde
bucal e prótese dentária de 226 cidades.
Percorrendo a capital e as cidades do interior
do Estado desde maio de 2014, o Programa
Integração foi desenvolvido para prover informações relevantes e atualizadas para o exercício ético e valorizado da Odontologia, além de
aproximar os profissionais inscritos e o Conselho. As ações, que já contemplaram todas as

Percorrendo a capital e
as cidades do interior do
Estado desde maio de 2014,
o Programa Integração foi
desenvolvido para prover
informações relevantes
e atualizadas para o
exercício ético e valorizado
da Odontologia, além de
aproximar os profissionais
inscritos e o Conselho
regiões do Estado, são organizadas por meio de
palestras temáticas ministradas por especialistas em diversas áreas.
O Programa conta com uma curadoria, que

garante o rigor técnico das informações, e é
destinado aos profissionais atuantes na rede
privada e pública, além de acadêmicos. Entre as
temáticas abordadas, estão questões atuais relacionadas à legislação, ao Código de Ética, à administração de consultórios e clínicas, à relação
com o paciente e à aposentadoria, entre outros.
Administrações municipais, entidades odontológicas e instituições de ensino podem solicitar ao CROSP a realização do Integração em
suas cidades, direcionando o pedido ao tema de
maior interesse, dentre os disponíveis. Os profissionais podem conferir a agenda atualizada
de atividades educativas do Programa Integração no item “Palestras” do menu superior do
site do Conselho.

Confira a agenda das palestras e inscreva-se nesse
link: http://www.crosp.org.br/intranet/eventos/
programaintegracao/

www.facebook.com/crospoficial

Confira alguns dos
temas abordados
nas atividades

Fotos: Shutterstock

Ética e exercício
profissional
Orientação de medicamentos
Explicar as possibilidades para administração de medicamentos especiais controlados pela Anvisa para fins odontológicos.
Responsabilidade civil
Apresentar formas de minimizar os riscos aos quais o cirurgião-dentista está
sujeito no exercício de sua profissão,
além dos possíveis desdobramentos em
caso de ação judicial. Se constatada culpa, há o dever do profissional reparar o
dano e/ou indenizar o paciente.
Me formei, e agora?
Abordar a função das entidades odontológicas, valorizar a equipe de saúde bucal, mostrar a relevância dos documentos odontológicos, a comunicação em
Odontologia, a CBHPO e como valorizar seus honorários profissionais.
A importância do
prontuário odontológico
Proporcionar ao cirurgião-dentista conhecimento adequado sobre o Código

de Ética Odontológica, sobre a elaboração do prontuário odontológico, seus
requisitos mínimos, forma de arquivo,
tempo de guarda e sigilo profissional.
Como exercer a Odontologia
com ética e segurança
Esclarecer conceitos legais sobre a Odontologia, responsabilidade civil objetiva e
subjetiva, e responsabilidade ética pelos
atos praticados.
Aposentadoria especial
Informar sobre o direito de aposentadoria especial do cirurgião-dentista, profissional que, no exercício de sua atividade,
está exposto a agentes biológicos nocivos.
Como se prevenir e solucionar
conflitos com pacientes
Controlar e minimizar riscos no exercício da profissão, conhecer estratégias
de segurança e prevenção e entender aspectos da responsabilidade civil e ética.

Gestão de clínicas e consultórios
Declaração do
Imposto de Renda
Informar sobre a declaração simplificada e a declaração completa do Imposto
de Renda. Dessa forma, você pode fazer
a opção mais vantajosa.
Marketing
Abordar formas de realizar propaganda
e marketing com foco no planejamento
e na ética profissional. O investimento
em propaganda e marketing pode au-

mentar a lucratividade de um consultório em até 300% no ano.
Educação financeira
Explicar técnicas de gestão financeira e
de planejamento tributário para a administração de uma clínica odontológica.
Mídias sociais
Apresentar as principais ferramentas
e estratégias para uma utilização bem
sucedida das mídias sociais.

Casa da
Odontologia
Paulista
Inaugurada em maio de 2016,
a subsede do CROSP na cidade
de São Paulo tem se consolidado como
importante ponto de encontro para
profissionais da área no Estado.
Em 2017, a Casa da Odontologia Paulista,
localizada no bairro do Pacaembu,
recebeu uma série de importantes
atividades, entre palestras do Programa
Integração, reuniões e eventos das
Câmaras Técnicas da autarquia. Ao longo
do ano, mais de 1.700 profissionais
e convidados estiveram na Casa da
Odontologia Paulista, espaço que conta
com salas de reunião e auditório com
capacidade para 120 pessoas e ambiente
para exposições e outras atividades.
A proposta para 2018 é otimizar ainda
mais a utilização desse importante espaço
da Odontologia paulista, que continuará
a receber eventos relevantes para
o desenvolvimento da área.
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EVENTO

Ética odontológica
em pauta
CROSP marcou presença no 36º CIOSP, com estande para atendimento
aos inscritos e levou palestras sobre ética profissional ao evento

C

om participação de milhares de pessoas e expositores de 57 países, a 36ª
edição do Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo (CIOSP) foi realizada
de 31 de janeiro a 03 de fevereiro no Expo Center
Norte, em São Paulo. O evento, que é realizado

anualmente pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), é considerado um dos
maiores congressos de Odontologia do mundo.
O CROSP marcou presença em todos os dias do
CIOSP, com estande para receber seus inscritos e
outros participantes do evento, realizando pales-

tras relacionadas à ética na profissão e também
com o lançamento de uma importante publicação: o guia de “Prescrição e Dispensação de Medicamentos na Odontologia”.
Confira alguns destaques da participação do
Conselho na 36ª edição do CIOSP.

www.facebook.com/crospoficial
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6º Encontro Nacional
de Auxiliares e Técnicos
em Saúde Bucal
Referência para a formação profissional e integração da categoria, a sexta
edição do Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal foi
realizada com o tema “Ampliando o horizonte do conhecimento para maior
eficiência profissional do ASB e TSB”.
O Conselho levou ao ENAT conteúdo a respeito da ética aplicada ao trabalho da equipe auxiliar.

Debates e troca
de conhecimento
Idealizado para promover a troca de
conhecimento e atualização dos participantes
da feira sobre diferentes temas da Odontologia,
o espaço Arena CIOSP contou com uma
vasta programação de assuntos relacionados
à ética profissional. Para isso, foi palco
de palestras de representantes do CROSP.
As apresentações trataram de temas como
a relação entre cirurgião-dentista e paciente
na palestra “Problemas com o paciente:
como agir?”. As palestras também abordaram
questões de diferentes áreas da atuação
do profissional da Odontologia, desde dicas
para que os recém-formados saibam lidar
com os desafios clínicos até orientações sobre
como os cirurgiões-dentistas podem usar
as redes sociais.

EVENTO
Parceria que
gera conteúdo
Fruto de uma bem-sucedida colaboração entre o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) e
o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (CRF-SP), o guia “Prescrição e Dispensação de Medicamentos na Odontologia” foi lançado oficialmente no CIOSP.
Participaram do lançamento, na ArenaCIOSP, o presidente do CROSP, Claudio Miyake, o presidente do CRF-SP, Marcos Machado Ferreira, e o ex-presidente, Pedro
Eduardo Menegasso, com quem foram iniciadas as tratativas para elaboração do guia.
O presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD) e da Comissão de Ética do CROSP, Wilson
Chediek, e o tesoureiro do Conselho, Marcos Capez, também acompanharam o lançamento.
Veja mais informações sobre o guia em matéria da página 7 desta edição.

O direito à saúde bucal

O CIOSP também sediou o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado, realizado há duas
décadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Os participantes discutiram o tema “A legitimação da saúde
bucal como direito: integralidade e redes”.
Realizado sob o comando da coordenadora de
Saúde Bucal da Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo, Maria Fernanda de Montezuma Tricoli,
o encontro contou com participação do presidente
do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP), Claudio Miyake.
O papel dos coordenadores na promoção da saúde bucal vem sendo fortalecido pelo Programa Integração (confira matéria na página 12), iniciativa do
CROSP que está levando informação de importantes temas da Odontologia a mais de 50 prefeituras,
por meio das coordenadorias de saúde bucal.
A partir do conteúdo gerado pelas discussões,
os participantes pretendem iniciar um plano estratégico para a construção de uma rede em prol da
saúde pública.

Fotos: Darcio Tutak
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Saúde luta por formação

presencial e
humanizada

Após dois anos de debates envolvendo diversos especialistas e organizações da área
da saúde, votação aprova projeto polêmico e de sérias implicações para o setor

Impactos sociais,
econômicos e científicos

O Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017,

permite o credenciamento de Instituições de
Educação Superior exclusivamente para oferta
de cursos de graduação na modalidade a distância, sem prever um tratamento diferenciado para
a área da saúde. Especialistas defendem que além
de colocar em risco a saúde da população, as consequências socioeconômicas dessa proposta são
claramente desfavoráveis.
Instituições de ensino superior privadas já
realizaram demissões de docentes, após o novo
Decreto, o que impactou o mercado de trabalho
para aqueles que atuam na docência.
Outro aspecto relevante é o fato de que a formação universitária envolve além da graduação,
a pesquisa científica e atividades de extensão
universitária (atendimentos a comunidades). O
Brasil é um dos principais países em termos de
produção científica no mundo e, para continuar
a produzir, precisa de professores e alunos no
ambiente acadêmico.
É importante destacar ainda que a maioria dos
cursos de graduação presenciais da área da saúde
não preenche o número de vagas ofertadas. Isso
significa que há cursos suficientes no Brasil e não
são necessárias outras opções ou modalidades
para assegurar o contingente de profissionais.
Também é importante considerar que, na
dinâmica atual, várias faculdades prestam serviços gratuitos vinculado ao Sistema Único de
Saúde (SUS). Uma redução de alunos presen-

ciais poderia, portanto, representar redução da
oferta de serviços prestados à comunidade.
Em função desses fatores, atualmente, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), tramitam três projetos de lei (710/2016, 547/2016 e
52/2017) que proíbem o funcionamento da graduação e cursos técnicos totalmente a distância
na área da saúde.

O outro lado da discussão

Foto: Shutterstock

A

formação na área da saúde não pode
ocorrer de forma dissociada do trabalho,
sendo imprescindível a integração entre
o ensino, os serviços de saúde e a comunidade.
O movimento nacional das entidades e conselhos profissionais de saúde não é contra a
educação a distância e tampouco condena o uso
da tecnologia no desenvolvimento de profissionais. O que a classe defende, contudo, é a manutenção do limite de 20% do ensino a distância
nessa área, priorizando a formação pautada na
prática presencial, com a realização de atividades laboratoriais e clínicas.
Como argumento básico dessa discussão, as
organizações afirmam que alguns procedimentos em saúde, só são ensinados e aprendidos
pessoalmente, pelo contato direto do aluno com
o paciente. “O vínculo, o acolhimento, o cuidado com o ser humano, assim como o domínio
da técnica só vêm com a prática”, defende o secretário do CROSP, Marco Manfredini.
“Não se aprende a realizar um procedimento
apenas pela observação de um vídeo. A formação
em saúde necessita do professor em atividades presenciais e da prática na graduação, o que assegurará um melhor futuro profissional”, acrescenta.

Na contramão dessas premissas, os interesses
mercantilistas atuam para expandir a carga horária não presencial. A pressão exercida por esses
setores no âmbito do Legislativo Federal teria culminado na aprovação de um projeto polêmico.
No dia 13 de dezembro de 2017, às 21h45,
o deputado federal Caio Narcio anunciou uma
votação às pressas e, em dois minutos, declarou
aprovado o substitutivo ao PL 5414/2016, que
fora inicialmente vetado, inclusive em nota pública*, por 39 associações, conselhos, faculdades, federações, entre outros importantes grupos representantes da área de saúde. O CROSP
é um dos signatários desta nota.
O procedimento adotado pelo parlamentar
provocou protestos de integrantes do Conselho
Nacional de Saúde, além de um recurso para anulação da decisão por parte da deputada Alice Portugal. À época, as condições em que o projeto foi
aprovado foram amplamente noticiadas pela imprensa. A solicitação da deputada Alice Portugal
ainda não foi respondida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o texto seguiu para a Comissão de Seguridade Social e Família, da mesma
Casa, onde aguarda designação de relator.
Desde o início do debate do EAD 100% na
Saúde, o CROSP vem participando ativamente
deste tema, com diversas ações na busca da melhoria da qualidade da formação.

Você pode ler a nota pública no link:
https://goo.gl/Uokvr2
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Um mapa de

possibilidades
Site do CROSP oferece
ferramentas úteis aos
inscritos. Saiba quais são
e onde estão as principais
funcionalidades do
conteúdo on-line

A

comunicação do CROSP com os profissionais da Odontologia de todo o
estado de São Paulo tem no site oficial
do Conselho um de seus principais canais. É
por meio do endereço www.crosp.org.br que os
inscritos são informados sobre notícias importantes para a prática da profissão, ficam sabendo sobre a atuação do CROSP na fiscalização da
ética profissional, podem acessar modelos de

documentos úteis para uso no ambiente de
trabalho, além de terem acesso a informações
relevantes para o planejamento e desenvolvimento de suas carreiras.
Confira neste guia quais são e onde estão
localizadas algumas das principais funcionalidades do site, e faça uso do conteúdo
que o CROSP preparou para o bom exercício da sua profissão.

www.facebook.com/crospoficial

Tudo num só lugar

A página inicial, ou homepage, é a central de todo o conteúdo do site, e
apresenta menus de navegação rápida para as principais áreas, permitindo
acesso ao Código de Ética da Odontologia, agenda de eventos, consultas
sobre legislação profissional, orientação sobre como fazer uma denúncia
e acesso aos boletos para pagamento da anuidade. A seção Fale Conosco
é um importante canal de comunicação dos inscritos com o Conselho,

e pode ser acessada já na página principal. Por meio dela, o profissional
pode enviar uma mensagem e escolher a qual setor do CROSP ela se destina; também na página Fale Conosco é possível entrar em contato com a
Ouvidoria do Conselho. A mais nova ferramenta para esclarecimento de
dúvidas é o chat on-line, que permite obter respostas rápidas por meio de
uma simpática atendente virtual.

Notícias da
Odontologia
às suas mãos

Para a sua carreira

Entre os diversos conteúdos disponíveis no site, a sessão de Consultas oferece informações especialmente relevante para aqueles
que buscam planejar a atuação
profissional. Há estatísticas disponibilizadas de acordo com os dados recolhidos pelo CROSP, como
média de cirurgiões-dentistas por
habitante e total de profissionais
com habilitações ou especialidades
em cada município do estado de
São Paulo. As relações de instituições de ensino superior da capital
e do interior que oferecem cursos
técnicos de saúde bucal e de graduação em Odontologia também
estão organizadas na seção de
Consultas. No submenu Consulta
de Profissionais, o inscrito pode
emitir on-line sua Declaração de
Habilitação Legal e até mesmo sua
Certidão de Quitação.

O Portal Informativo tem uma
seção sempre atualizada de notícias que leva para o internauta conteúdo importante sobre a Odontologia em São Paulo, iniciativas
do Conselho e outras novidades,
além de debates nacionais mais
amplos, incluindo tramitações de
projetos de lei que dizem respeito
à área da saúde, como a atual discussão sobre a permissão do ensino a distância nos cursos da área.
Um resumo diário de tudo o que
é publicado na imprensa e que seja
relacionado ao CROSP também
está disponível na seção. Ainda no
Portal Informativo, o usuário tem
acesso a manuais e publicações
como o Jornal CROSP em notícia
e a Revista do CROSP em suas versões digitais.

Cadastro em dia

Documentos em ordem
Com o intuito de auxiliar na organização da rotina burocrática de uma clínica ou consultório, o Conselho disponibiliza, na
seção Downloads, modelos de documentos que estão de acordo
com todas as normas éticas. Cada um dos arquivos disponíveis no
site pode colaborar para a administração do consultório. Os modelos disponíveis são: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos, Prontuário
Odontológico, Receituário, Contrato de estágio – Laboratórios de
TPD, Minuta de contrato de prestação de serviço – TPD, Minuta
de contrato de prestação de serviços de prótese dentária e Declaração para APD.

Para que o profissional receba todas as comunicações do
CROSP e também possa ser contatado quando necessário, é preciso manter sempre o cadastro
atualizado na base de dados do
Conselho. A ferramenta Atualização Cadastral, localizada na
página principal do site, permite
essa atualização de maneira fácil
e rápida, diretamente de um dispositivo com acesso à internet. O
processo é dinâmico e evita burocracias, possibilitando que os inscritos estejam sempre em dia com
suas informações.

Além de sua versão tradicional, para computadores de mesa e notebooks, o site do
CROSP conta com versão otimizada para dispositivos móveis, como smartphones
e tablets. O conteúdo também pode ser acessado pelo app do CROSP, que funciona
nos sistemas operacionais Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente nas lojas
virtuais Google Store e App Store.
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Mutirão zera fila

de pacientes primários
Resultado foi possível por meio de uma ação conjunta do Hospital de Reabilitação
de Anomalias Craniofaciais da USP e a ONG internacional Smile Train

Foto: divulgação

M

ais de 80 cirurgias para reparo de
fissuras labiopalatinas foram realizadas numa força tarefa que zerou a
demanda para esse tipo de procedimento no estado de São Paulo. A ação inaugura uma parceria entre o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo
(HRAC) e a Smile Train, reconhecida como
uma das maiores organizações sem fins lucrativos do mundo no combate à má formação.
Em outubro de 2017 – como parte da 1ª Semana de Fissura da América do Sul e da 3ª
Campanha Nacional de Fissura Labiopalatina
–, 82 pacientes foram atendidos. A iniciativa foi
realizada em conjunto com a Fundação IDEAH,
criada para dar suporte às ações humanitárias,
de ensino e pesquisa da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica (SBCP).
De acordo com a Profa. Dra. Maria Aparecida
de Andrade Moreira Machado, superintendente
do HRAC/Centrinho-USP e diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), “o
objetivo dessa ação foi ampliar a conscientização pública sobre o tema e alcançar mais pacientes que necessitam de cuidados”. Ela acredita que a busca por novas parcerias e inovações,
além de beneficiar os pacientes, oferece novas
perspectivas em capacitação e pesquisa não
apenas ao hospital, mas à toda sociedade.
O convênio firmado entre o HRAC e a organização internacional possibilitou doações de
250 dólares por cirurgia de fissura labiopalatina realizada, assim como a contratação de dois
médicos anestesiologistas, por meio da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo
(FUSP). Com isso, importantes demandas foram solucionadas e impactaram positivamente
a qualidade no atendimento.
A cada ano, aproximadamente 4.300 mil crianças nascem com fissuras labiopalatinas no país.
A próxima meta dos envolvidos é atingir outros
estados brasileiros e zerar gradativamente a fila
de espera por cirurgias primárias. Para isso, um
planejamento organizado e parcerias com órgãos, como a Smile Train, são consideradas fundamentais por quem esteve ligado à ação.
“Estamos discutindo com o Departamento

Regional de Saúde estadual (DRS 6 – Bauru), a
regulação de vagas via Secretaria de Estado da
Saúde. Com isso, pacientes de outros estados
que optarem por realizar tratamento no HRAC,
serão encaminhados via DRS 6, com repasse de
recurso SUS do Estado de origem ao estado de
São Paulo”, explica a Dra. Maria Aparecida. Espera-se que novos pacientes de outras unidades
da federação possam voltar a ser atendidos no
HRAC até a metade de 2018.

As fissuras labiopalatinas

A fissura labial (abertura no lábio superior) e
a fenda palatina (abertura no palato) são más-formações congênitas resultantes de defeitos
na fusão dos processos craniofaciais. O problema está entre as anomalias mais comuns entre
crianças recém-nascidas e, segundo dados do
Ministério da Saúde, atinge um em cada 650
bebês nascidos no Brasil.
A classificação para fissuras labiopalatinas
mais utilizada é a estabelecida por Spina et al e
varia de acordo com aspectos embriológicos e
morfológicos. São elas: fissuras pré-forame (lábio e lábio gengival), fissuras transforame (labiopalatinas), fissuras pós-forame (palatinas) e
fissuras raras da face (fissuras faciais).

Não se sabe a causa exata da má-formação,
mas fatores genéticos e ambientais como viroses,
desnutrição e uso de drogas ou tabaco durante
a gestação podem contribuir. Também existe a
possibilidade de estar ligada a outros defeitos
genéticos de nascimento como a Síndrome de
Pierre Robin, Síndrome do Apert, Síndrome de
Goldenhar ou Síndrome do DiGeorge.
O diagnóstico normalmente é feito ainda na
gravidez, entre o 4º e 5º mês, ou após o nascimento. O tratamento e a reabilitação são longos,
complexos e dependem do estado geral de cada
paciente e de sua fissura. Exigem o envolvimento de uma equipe multidisciplinar composta por
cirurgiões orais e maxilofaciais, cirurgiões do
ouvido, nariz e garganta, cirurgiões plásticos, fonoaudiólogos, terapeutas e o cirurgião-dentista.
A etapa ortodôntica do tratamento é essencial, pois as particularidades dos pacientes com
fissuras labiopalatinas, como os atrasos na formação dentária, a erupção dentária ectópica, os
dentes supranumerários, microdentes, dentes
natais, neonatais e intranasais, provocam alterações anatômicas e funcionais na cavidade bucal
e causam problemas que vão além da estética e
atingem a fala, a audição, a respiração, a mastigação e a deglutição.

PESQUISA

www.facebook.com/crospoficial

Câncer:
os números da doença
Segundo INCA e Ministério da Saúde, doença na cavidade oral é a quinta mais
incidente para homens e a décima segunda para mulheres; previsão para 2018
é de 4 mil novos casos no estado de São Paulo

D

entre os 600 mil novos casos de câncer no Brasil em 2018, estima-se que
14.700 ocorrerão na cavidade oral,
sendo 11.200 em homens e 3.500 em mulheres.
O estado de São Paulo deve registrar 4 mil incidências, sendo 1.230 na capital. Os dados constam de publicação técnica emitida em fevereiro
pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA) e o Ministério da Saúde
para o biênio 2018-2019.
Esses valores correspondem a um risco estimado de 10,86 casos novos a cada 100 mil homens, ocupando a quinta posição nessa categoria; e de 3,28 para cada 100 mil mulheres, sendo
o 12º mais frequente para elas.
O câncer da cavidade oral afeta lábios e o interior da cavidade oral. Dentro da boca devem ser
observados gengivas, mucosa jugal, palato duro,
língua (principalmente as bordas) e assoalho
(região embaixo da língua). O câncer do lábio é
mais comum em pessoas brancas e ocorre mais
frequentemente no lábio inferior.
Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer da cavidade oral em homens
é o quarto mais frequente na região sudeste (13,77/100 mil). Nas regiões centro-oeste
(9,72/100 mil) e nordeste (6,72/100 mil), ocupa a quinta posição. Nas regiões sul (15,40/100
mil) e norte (3,59/100 mil), ocupa a sexta posição. Para as mulheres, é o 11º mais frequente
na região nordeste (3,12/100 mil). Nas regiões
centro-oeste (2,96/100 mil) e norte (1,78/100
mil), é o 12º mais frequente. Nas regiões sudeste
(3,64/100 mil) e sul (3,59/100 mil), ocupa a 13ª
e 15ª posições, respectivamente.
O estudo revela o perfil de um país urbanizado, industrializado e com população em processo de envelhecimento, que possui os cânceres de
próstata, pulmão, mama feminina e intestino
entre os mais incidentes, em linha com países
desenvolvidos do Ocidente. Mas o trabalho
também revela que o Brasil continua a conviver
com a incidência de cânceres associados a infecções, como o câncer do colo do útero e estômago, que possuem alto potencial de prevenção
e costumam ser mais incidentes em países de
baixo e médio desenvolvimentos.

Incidência de câncer bucal por região
Para cada 100 mil habitantes

Norte

12º

6º

Nordeste

1,78

3,59

11º
3,12

5º
6,72

Centro-oeste

5º

Sudeste

9,72

12º
2,96

4º

Sul

6

3,64

13,77

º

15,40

13º

15º
3,59

Confira a pesquisa completa nesse link:
www.inca.gov.br/estimativa/2018/estimativa-2018.pdf
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CROSP
em ação
Elaborado seguindo premissas
estabelecidas pelo Tribunal de Contas
da União (TCU), o plano estratégico
do CROSP busca melhorias em todos
os processos e áreas do Conselho

O

planejamento estratégico do Conselho Regional de Odontologia de São
(CROSP), elaborado em conformidade com as normas do Tribunal de Contas da
União (TCU), tem o objetivo final de promover
melhorias práticas para os inscritos no Conselho,
que deverão contar com um atendimento ainda
mais assertivo e eficiente, fruto dos avanços que o
plano busca promover em todas as áreas de atuação da entidade.
Construído com a participação da diretoria e
de gestores do CROSP, a partir de discussões com
diversas equipes, o plano define os objetivos da autarquia e a estratégia para chegar a eles. Dessa forma, o intuito é que a fiscalização da ética na prática
da Odontologia seja feita sob as melhores condições possíveis, e que promova um bom ambiente

Assembleia elege

de trabalho para os profissionais da categoria.
Para a elaboração desse planejamento foi
realizado um levantamento dos pontos fortes e fracos da atuação do Conselho, assim
como as oportunidades de avanços. Cada
ação definida tem um prazo e um indicador,
para avaliar o resultado do seu progresso em
todos os departamentos envolvidos.

Conheça alguns pontos
prioritários da iniciativa:

• Promover e difundir a defesa dos princípios éticos e morais, as boas práticas sanitárias e de responsabilidade socioambiental.
• Descentralizar a ação fiscalizadora dando
mais autonomia e agilidade para as equipes regionalmente.

• Oferecer capacitação à equipe de fiscais para
uma atuação de excelência.
• Modernizar a infraestrutura disponível para
a realização da fiscalização e promoção de
eficiência operacional aos setores.
• Melhorar o serviço de atendimento aos
inscritos.
• Reforçar as ações de comunicação, visando garantir a transparência em todos os
processos.
As ações serão revisadas semestralmente permitindo que as estratégias sejam realinhadas,
sempre que necessário, de acordo com mudanças no ambiente externo e interno.
O Conselho divulgará os detalhes do plano em
seu site para consulta de todos os interessados.

Delegado Eleitor de São Paulo
Vencedor vai representar
profissionais do Estado
na próxima eleição
nacional da categoria

A

Chapa 1, com a candidata Helenice
Biancalana (CROSP – 18683) e suplente Marcelo Januzzi Santos (CROSP –
46070), foi a vencedora da eleição para Delegado
Eleitor de São Paulo com 80,5% dos votos. O pleito foi realizado em 12 de março, na Casa da Odontologia Paulista. Os vencedores de cada Estado representarão a classe odontológica na Assembleia
de Delegados Eleitores do Conselho Federal de
Odontologia (CFO). É durante essa assembleia
que serão eleitos os membros efetivos e suplentes
do CFO para o triênio compreendido entre 08 de
dezembro de 2018 e 07 de dezembro de 2021.

www.facebook.com/crospoficial

CROSP foca em atendimento

mais eficiente
Fotos: Shutterstock

Novo sistema de informatização revê processos, aperfeiçoa telefonia
e prepara equipe para uma nova realidade no suporte aos inscritos

F

acilitar o acesso do inscrito aos canais de
comunicação do CROSP é o grande objetivo do audacioso projeto de reestruturação da infraestrutura da entidade, que prevê
melhorias em tecnologia, especialmente em telefonia e hardware. Com a chegada das novas
plataformas, será possível entrar em contato
com o Conselho com muito mais rapidez para
obter informações, sanar dúvidas e também fazer uma denúncia.
O sistema telefônico, por exemplo, vai oferecer
aos cerca de 130 mil inscritos a possibilidade de
ser direcionado aos canais de atendimento por
meio de opções selecionáveis. Ao escolher a opção numérica, o inscrito fala diretamente com o
departamento ou área desejada. O número de telefone permanece o mesmo: (11) 3549-5500.
A informatização vai diminuir a necessidade
do inscrito ir pessoalmente ao Conselho para
atendimento, evitando seu deslocamento.
O site do CROSP também reserva novidades.
Com a implantação de um software da IBM de
inteligência artificial, o inscrito tem a possibilidade de sanar dúvidas de forma imediata, na
interação com um personagem virtual. As novidades tecnológicas, entretanto, não eliminaram o
atendimento humanizado. O Conselho lida com
inscritos de perfis completamente distintos, de
diversas faixas etárias e com diferentes tipos de
demandas. Há os que ainda preferem vir pessoalmente apresentar sua demanda ou falar com a
telefonista. E ela continuará atendendo.
As mudanças vão muito além do investimento em computadores e softwares. Uma área de
orientação foi criada no CROSP com o intuito de treinar os funcionários para atuarem de

acordo com as novas ferramentas e tecnologias.
As seccionais e a sede também estão passando
por reformas nas áreas de atendimento, para dar
mais conforto ao inscrito, quando eventualmente
houver necessidade de comparecimento pessoal.
O canal de comunicação Fale Conosco recebe

aproximadamente 1.300 mensagens por mês, e
elas chegam não apenas de inscritos, mas também do público, de empresas e de áreas governamentais. As melhorias previstas irão colaborar para que esses atendimentos sejam cada vez
mais eficazes e rápidos.

Prestação de contas
Relatórios da gestão 2017 são aprovados por unanimidade em Assembleia Geral Ordinária

O

Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo convocou por meio de
seu site, pelo Diário Oficial e jornal
de grande circulação, os cirurgiões-dentistas
inscritos a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, em 26 de fevereiro de 2018. Realiza-

da na Casa da Odontologia Paulista, na capital,
a Assembleia teve por objetivo apresentar e votar a aprovação das contas da gestão de 2017.
A Assembleia foi conduzida pelo presidente
do CROSP, Claudio Miyake, junto a colaboradores da área de Contabilidade. Na ocasião,

também foram apresentados os relatórios de
atividades dos setores de Ética e de Fiscalização.
Após os pareceres, os relatórios de prestação de
contas e o de gestão referentes ao exercício de 2017
foram aprovados por unanimidade pelos profissionais presentes da capital e do interior do Estado.

