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carta ao leitor 3

Diretoria
(Gestão 2013-2015)
Presidente: Claudio Yukio Miyake
Secretário: Marco Antonio Manfredini
Tesoureiro: Marcos Jenay Capez
Presidente da Comissão de Ética: 
Wilson Chediek
Presidente da Comissão de Tomada  
de Contas: Nilden Carlos Alves Cardoso

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

a ampliação da fiscalização é uma das 
marcas da atual gestão do Conselho 
Regional de Odontologia de São Pau-

lo. Talvez a principal. A missão de fiscalizar o 
exercício profissional ganhou novas formas de 
apuração e também o envolvimento da equipe 
de fiscais encarregada dessa tarefa em outras 
frentes de atuação. A implantação da fiscaliza-
ção on-line, outra iniciativa recente, vai agilizar 
a comunicação entre os fiscais que apuram de-
núncias de exercício ilegal, e de outras irregula-
ridades, com a sede do CROSP. Por meio de ta-
blets, os dados que eles informam agora entram 
diretamente em nosso sistema.

A capacidade de cobrir o estado como um 
todo ganhou impulso com a regionalização 
da fiscalização, com a implantação de coor-
denações regionais em cinco macrorregiões 
no estado. Além disso, a força-tarefa criada 
para atuar rapidamente em denúncias recebi-
das tem obtido resultados importantes. Final-
mente, a aplicação de termos de ajustamento 
de conduta (TACs) em casos de denúncias 
de propaganda irregular de serviços odonto-
lógicos vem servindo não apenas para coibir 
abusos nesse sentido, como conscientizar os 
profissionais da grande responsabilidade que 
assumem ao fazer publicidade.

Outra ação, acreditamos, terá impacto ime-
diato na qualidade da saúde bucal da popula-
ção: o Projeto Vigifluor, que este ano conta com 
a participação dos fiscais das 14 regiões admi-
nistrativas do Conselho no estado de São Paulo 

Expediente
Conselheiros
Maria Lucia Zarvos Varellis; Mary Caroline Skelton  
Macedo; Rada El Achkar da Silva; Rogério Adib 
Kairalla e Ueide Fernando Fontana

Assessora de Comunicação Institucional: Leticia Jucha

Jornalista responsável: Silvia Ourique  
de Carvalho Marangoni (MTB 30.565/SP)

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

A implantação 
da fiscalização on-line, 
outra iniciativa recente, 

vai agilizar a comunicação 
entre os fiscais que 
apuram denúncias 

de exercício ilegal, e de 
outras irregularidades, 
com a sede do CROSP. 

Por meio de tablets, 
os dados que eles 
informam agora 

entram diretamente 
em nosso sistema

Fiscalizar sempre
com agilidade e eficiência 

na coleta de amostras de águas de abastecimento 
dos 645 municípios paulistas. Eles foram capaci-
tados pelo Centro Colaborador em Vigilância da 
Saúde Bucal da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (CECOL-USP) para 
realizar as coletas, a fim de verificar se as prefei-
turas estão cumprindo a obrigação de garantir 
que a água que serve os munícipes tem o nível 
adequado de flúor. E esse é o primeiro passo para 
a prevenção em larga escala da cárie.

Pela importância que esse tema tem no dia 
a dia do CROSP, a fiscalização ocupa quatro 
páginas desta edição. Elas completam a retros-
pectiva desse período da gestão, outro destaque 
do jornal, que apresenta as estratégias, linhas de 
ação e principais realizações do Conselho. Mais 
do que conquistas do grupo de profissionais que 
assumiu a direção da entidade, entendemos que 
esses avanços só foram possíveis pela crescente 
participação da classe odontológica nas ativida-
des do CROSP. Isso ficou evidente no Seminá-
rio pela Valorização da Odontologia, em abril, e 
na representatividade do compromisso firmado 
pelos mais de 1.000 cirurgiões-dentistas e enti-
dades presentes ao evento: a Carta de São Paulo.

É esse desejo de participação que nos dá a 
certeza de que o Seminário marcado para no-
vembro, em São Paulo, permitirá aprofundar os 
temas discutidos no primeiro e fechar 2014 co-
memorando novos marcos para a categoria.

Claudio Miyake 
PresidenteFo
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fiscalização4

f iscalizar com mais rapidez e eficiência, com 
redução do tempo para apurar as diversas 
denúncias recebidas diariamente, agilizar a 

comunicação e a troca de informações entre a su-
pervisão, coordenação e os fiscais e, finalmente, 
redução de custos. Esse conjunto de fatores de-
terminou o desenvolvimento de um sistema de 
fiscalização on-line personalizado pelo Conselho 
Regional de Odontologia, que vai aperfeiçoar a 
coleta de informações pela entidade e também 
garantir mais agilidade e economia de tempo na 
realização das diligências de fiscalização.

A ferramenta foi instalada em tablets, que são 
conectados on-line com o sistema operacional 
existente na sede do CROSP para alimentação 
em tempo real das informações digitadas pelos 
fiscais. O monitoramento dos dados recebidos é 
feito pela supervisão de fiscalização, que acessa 
essas informações para tratar melhor as diretri-
zes e orientar a tomada de decisões pelo Conse-
lho de forma rápida e segura. 

A fiscalização on-line não substitui a fiscaliza-
ção presencial. A principal vantagem deste novo 
modelo é a rapidez na troca de informações entre 
fiscais e a supervisão, aumentando a eficiência da 

Modernização do processo visa aperfeiçoar o 
trabalho dos fiscais, melhorar a confiabilidade 
das informações e agilizar a tomada de decisões 
do Conselho quanto a denúncias recebidas

fiscalização 
Conselho adota 

on-line
apuração de denúncias feitas por profissionais 
inscritos e pela população em geral.

O sistema continuará aceitando denúncias de 
profissionais, pacientes e cidadãos em geral, por 
meio dos canais de comunicação do CROSP. 
Elas serão encaminhadas para a coordenação 
da região, que acionará o fiscal mais próximo do 
ponto denunciado para que tome providências 
imediatas. Para garantir a prioridade da apura-
ção, o sistema não permitirá que o fiscal execute 
outra tarefa até ele atender a denúncia encami-
nhada pela coordenação. 



www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial
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Rapidez: 
informações 
digitadas 
no tablet pelo 
fiscal entram 
no sistema 
do CROSp 
em tempo real

3SeguRança: 
alimentação 
de informações 
em tempo 
real elimina 
possibilidade 
de erro de 
interpretação 
dos dados 
apurados

Vantagens do novo modelo

4eCOnOmia 
de tempO: 
novo sistema 
diminui etapas 
de trabalho 
e reduz tempo 
da visita 
dos fiscais

ReduçãO de CuStOS: 
alimentação on-line 
de dados otimiza 
o trabalho dos 
fiscais e exige 
menos pessoas 
envolvidas entre 
a apuração 
e a alimentação 
do sistema

2apuRaçãO imediata: o sistema 
não permite ao fiscal realizar 
outra tarefa até que atue sobre 
a denúncia recebida
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fiscalização6

N o início de 2014, em edição especial, o 
CROSP em Notícia anunciou o início 
do processo de regionalização da fiscali-

zação do exercício profissional – função precípua 
do Conselho Regional de Odontologia e maior 
expectativa da classe odontológica –, com a cria-
ção de 14 regiões administrativas em todo o es-
tado de São Paulo, além da capital. Objetivo: im-
pulsionar a comunicação entre os profissionais 
da Odontologia, fortalecer as delegacias seccio-

Saiba como a ação de fiscalização coordenada pelas cinco macrorregiões em 
que São Paulo foi dividido contribuirá para este trabalho ganhar mais eficiência

em todo o estado

Regionalização

nais e, assim, tornar os serviços e o atendimento 
às demandas da categoria mais ágeis.

Para implementar a regionalização da fiscali-
zação, o estado foi dividido em cinco macror-
regiões – cada uma contemplada com um co-
ordenador regional – sob a supervisão geral da 
sede do CROSP.

A finalidade principal da reestruturação é dina-
mizar as ações de fiscalização, levando respostas 
mais eficientes aos inscritos e denunciantes.

No novo formato os coordenadores regionais 
nomeados pela diretoria, os fiscais e também os 
funcionários das delegacias seccionais receberam 
capacitação especial em junho, e puderam conhe-
cer a nova dinâmica de trabalho da Fiscalização. 

Todas as denúncias, informações e orientações 
deverão ser encaminhadas aos coordenadores 
regionais, de acordo com as cidades correspon-
dentes das macrorregiões, conforme detalha-
mento desta reportagem:

favorece a categoria



MacRo 2 
São JoSé 
do Rio pReto

MacRo 4 
SantoS

MacRo 3 
bauRu

MacRo 1 
aRaRaquaRa

MacRo 5 
capital Região 
MetRopolitana

Macrorregião 3 – bauru
Coordenadora regional: Cristiane Andreo Maza
E-mail: cristiane.maza@crosp.org.br
Seccional base: Bauru
Regiões administrativas: Bauru, Marília (João Augusto 
Sant’Anna), Sorocaba (Vanderlei Jorge Silveira Luz)
Delegacias seccionais: Assis, Bauru, Botucatu, 
Itapetininga, Jaú, Lins, Marília, Sorocaba e Tupã.

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

em todo o estado

Macrorregião 1 – araraquara
Coordenadora regional: Karina Antunes Neves 
E-mail: karina.neves@crosp.org.br
Seccional base: Araraquara
Regiões administrativas: Araraquara (Virginia Mesquita de Barros) e Campinas (Rielson 
José Alves Cardoso)
Delegacias seccionais: Araraquara, Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Limeira, Mococa, 
Mogi-Guaçu, Piracicaba e São Carlos.

Macrorregião 2 – 
São José do Rio preto
Coordenador regional: Luis Flávio Marconi
E-mail: luis.marconi@crosp.org.br
Seccional base: São José do Rio Preto
Regiões administrativas: Ribeirão Preto 
(Antonio Carlos Furlan), São José do Rio Preto 
(Everaldo Alves Nazareth Junior), Araçatuba 
(Stefan Fiúza de Carvalho Dekon) e Presidente 
Prudente (Adriana de Fátima Barchi Gomes).
Delegacias seccionais: Araçatuba, Barretos, 
Catanduva, Dracena, São José do Rio Preto, 
Fernandópolis, Franca, Jaboticabal, Presidente 
Prudente e Ribeirão Preto.

Macrorregião 4  
– Santos
Coordenador regional: João Carlos 
Rocha Benedetti 
E-mail:  joao.benedetti@crosp.org.br
Seccional base: São José dos Campos
Regiões administrativas: São José dos 
Campos (Carlos Henrique Spinosa 
Bernardes), Registro e Santos (Braz 
Antunes Mattos Neto).
Delegacias seccionais: Guaratinguetá, 
Registro, Santos, São José dos Campos 
e Taubaté.

Macrorregião 5 – capital
Coordenador regional: Renato Hissashi Mori 
E-mail: renato.mori@crosp.org.br
Base: sede do CROSP
Regiões administrativas: ABC (Francisco 
Biagioni), Capital (Helenice Biancalana) e 
Região Metropolitana de São Paulo (Plínio 
Marcos Modaffore)

Delegacias seccionais: Guarulhos, Ipiranga, 
Lapa, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo 
Amaro, Santo André, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul, São Miguel 
Paulista, Vila Maria
Supervisão geral: Claudia Garrido
E-mail: fiscalizacao@crosp.org.br

Regiões 
administrativas
1. ABC
2. Araçatuba
3. Araraquara
4. Bauru
5. Campinas
6. Capital
7. Marília
8. Presidente Prudente
9. Região Metropolitana de São Paulo
10. Registro
11. Ribeirão Preto
12. Santos
13. São José do Rio Preto
14. São José dos Campos
15. Sorocaba
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ética

Roberta Rizzo, advogada da Comissão de Ética  
do Conselho Regional de Odontologia, explica quais 
são os limites e as obrigações do cirurgião-dentista 
quando o assunto é promover o próprio negócio JA!
Comunicação
responsável 

Tem o objetivo de despertar no consumidor o 
desejo de adquirir um serviço ou produto, agre-
gando prestígio ao anunciante. Já a propaganda 
visa tornar o serviço conhecido e levar o consu-
midor até ele. Busca influenciar o comportamen-
to do consumidor por meio de ideias. Por sua 
vez, o marketing é a estratégia desenvolvida para 
conquistar e manter clientes, com o claro objeti-
vo de vender mais. 

Esses conceitos e ações, quando aplicados ao 
exercício da Odontologia, não podem desconsi-
derar que a natureza da relação existente entre o 
cirurgião-dentista e o paciente, mesmo signifi-
cando uma relação de consumo, tem particula-
ridades que a diferenciam das demais prestações 
de serviços, inclusive da atividade mercantil.

Ciência de meios
A Odontologia é uma área da saúde exercida 

em benefício da saúde dos indivíduos, exigindo 
do cirurgião-dentista análises específicas sobre as 

condições de saúde bucal e geral de cada paciente 
e suas necessidades, além da técnica e terapêutica 
mais adequada a cada caso, das limitações cientí-
ficas e biológicas próprias do organismo de cada 
ser humano. Essas situações podem apresentar 
variáveis, motivo pelo qual a atividade não pode 
ser tratada como mero produto ou serviço.

Nesse sentido e, tendo em vista que o suces-
so do tratamento odontológico não depende 
somente da destreza profissional, dos procedi-
mentos técnicos, dos materiais e dos avanços 
da Ciência – e que as condições biológicas do 
paciente, sua colaboração durante o tratamen-
to, frequência às consultas e higienização bucal, 
dentre outros fatores, influenciam diretamente 
no tratamento odontológico –, justifica-se consi-
derar a Odontologia como uma Ciência de meios 
e não de resultado. 

Na obrigação de meio, há o compromisso de 
agir com cuidado, empregando a melhor téc-
nica e perícia para alcançar um determinado 

D o céu ao inferno em apenas um slogan. 
A propaganda tanto pode impulsionar a 
carreira de um cirurgião-dentista como 

criar dificuldades em seu caminho. Tudo depen-
de de como ele maneja o objetivo de promover o 
seu negócio. Na Odontologia, fazer propaganda 
enganosa traz sérias consequências. A princi-
pal delas talvez seja comprometer a imagem de 
quem pretendeu se apresentar carregando nos 
autoelogios.

O Código de Ética Odontológica, aprovado 
pela Resolução CFO nº 118/20102 e vigente des-
de janeiro de 2013, regula, além dos direitos e 
deveres dos inscritos, as formas de publicidade, 
propaganda e anúncio permitidas no exercício 
da Odontologia. Além disso, a Lei Federal nº 
5.081/66, que regulamenta a profissão de cirur-
gião-dentista, apresenta, em seu Artigo 7º, restri-
ções específicas em anúncios odontológicos.

Conceitualmente, a publicidade é o meio de 
tornar conhecido um produto ou um serviço. 

8
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fim, mas sem se obrigar com a efetivação do 
resultado esperado.

Entretanto, existem situações em que o com-
promisso do profissional é com o resultado, sen-
do que este é colocado como condição da pres-
tação do serviço odontológico e como garantia 
do profissional, independentemente de situações 
próprias do procedimento odontológico ou da 
influência de questões externas.

O Código de Defesa do Consumidor estabe-
lece, no §4º de seu Artigo 14, que a responsabi-
lidade pessoal dos profissionais liberais, dentre 
eles o cirurgião-dentista, será apurada mediante 
a verificação de culpa. Em outras palavras, cabe 
ao profissional demonstrar que o eventual insu-
cesso não resultou de sua ação ou omissão, mas 
de responsabilidade exclusiva do paciente ou de 
situação que fugiu do seu controle. Aqui se apu-
ra uma possível ocorrência de erro, negligência, 
imperícia, imprudência profissional ou culpa ex-
clusiva do paciente.

A Odontologia é uma área de atuação comple-
xa e, por esse motivo, o cirurgião-dentista, ao ela-
borar um planejamento de marketing, publicida-

de e propaganda para anunciar e divulgar seus 
serviços, deve observar e perceber que os termos 
utilizados em sua divulgação podem oferecer à 
população a promessa ou garantia de resultados, 
o que poderá determinar o alcance e a extensão 
de sua responsabilidade ética e civil.

Risco jurídico
Grande parte da jurisprudência considera que 

o cirurgião-dentista que anuncia e realiza proce-
dimento estético se compromete com o resultado 
esperado por quem se submeteu aos seus cuida-
dos. Nisso reside o risco jurídico da utilização de 
fotos e imagens do tipo “antes, durante e depois”, 
bem como o oferecimento da Odontologia como 
um simples produto estético, desconsiderando 
que os procedimentos terapêuticos têm, em sua 
maioria, a característica estético-funcional. 

O profissional que indica tratamento para de-
terminada doença ou patologia bucal não pode 
garantir ao paciente a sua plena reabilitação ou 
um resultado específico. Se o faz, transforma sua 
responsabilidade em objetiva, devendo respon-
der por aquilo que prometeu e não alcançou. 

Pacientes insatisfeitos com a atuação profis-
sional e com o resultado final do tratamento 
odontológico têm feito uso dos materiais de di-
vulgação do cirurgião-dentista para alegar que 
houve propaganda enganosa, garantia de resul-
tado e artifícios tendenciosos a induzir que no 
local existia reserva de atuação clínica, dentre 
outros aspectos que influenciam diretamente na 
decisão judicial e no valor da indenização por da-
nos morais e materiais eventualmente sofridos.

Apresentar a Odontologia e vender seus ser-
viços como um produto meramente comercial, 
adotando uma postura mercantilista, que visa 
somente o lucro, com anúncio de facilidades de 
pagamento, benefícios, vantagens e gratuidades, 
é transformar sua responsabilidade civil subjeti-
va em objetiva e assumir o risco da atividade.

O foco do mercantilismo é alcançar a abun-
dância do lucro financeiro, sendo que o foco do 
profissional da Odontologia deve ser não so-
mente a doença ou as patologias bucais, mas o 
ser humano em sua integralidade, como alguém 
único, considerado em sua dimensão biológica, 
psicológica e social, com fundamental relação de 
respeito e confiança, fatores que o diferenciam 
dos demais profissionais.

Nesse sentido, o Código de Ética Odontológica 
objetiva disciplinar condutas para evitar a con-
corrência desleal e a perda de parâmetros éticos 
e morais, resguardando a responsabilidade do 
cirurgião-dentista na comunicação odontológica 
e no exercício da profissão.  

Apresentar a Odontologia 
e vender seus serviços como 

um produto meramente 
comercial, adotando uma 

postura mercantilista, 
que visa somente 

o lucro, com anúncio 
de facilidades de 

pagamento, benefícios, 
vantagens e gratuidades, 

é transformar sua 
responsabilidade civil 
subjetiva em objetiva 

e assumir o risco 
da atividade
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PROGRAMAS

Programa Integração, com palestras em diversas cidades do interior paulista, 
e o Programa Cirurgião-Dentista Empreendedor, realizado em parceria com o Sebrae-SP, 
contribuem para a classe conhecer mais sobre empreendedorismo e exercício profissional

O Programa Integração tem como fina-
lidade promover o aperfeiçoamento 
profissional da classe odontológica em 

todo o estado de São Paulo por meio de palestras 
com foco em temáticas de interesse da categoria. 

Nos meses de junho e julho, o Programa Inte-
gração realizou palestras em nove cidades do in-
terior paulista: Bragança Paulista, Dracena, Fran-
ca, Jaboticabal, Jaú, Mogi das Cruzes, Osasco, Rio 
Claro e Tupã. Entre os temas abordados estavam 
“Internet e a publicidade odontológica” e “Pro-
cesso ético-profissional e processo indenizatório 
por má prática profissional: uma abordagem de 
forma descomplicada”, em Jaboticabal; “Pron-
tuário Odontológico” em todos os outros oito 
municípios; e “Utilização do Neuromarketing na 
Odontologia”, em Dracena, Mogi das Cruzes, Rio 
Claro e Tupã.

Em agosto, o Programa Integração marcou pre-
sença em outras onze cidades: Americana, Ara-
çatuba, Araraquara, Caçapava, Fernandópolis, 
Itapetininga, Jales, Marília, Ribeirão Preto, Santos, 
Sorocaba. Para acessar a programação completa 
no site do CROSP, clique no banner da homepage.

10

Programa Integração,  
na cidade de Tupã

fortalece a Odontologia no estado de SP
Conhecimento
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Participe, divulgue para seus colegas e, assim, 
ajude a fortalecer a classe odontológica e a qua-
lidade do serviço de saúde bucal oferecido à po-
pulação de São Paulo.

Programa Cirurgião-Dentista 
Empreendedor

Já o Programa Cirurgião-Dentista Empreen-
dedor lançou o ciclo presencial em agosto, com 
palestras em cinco cidades do interior paulista: 
Botucatu, Guaratinguetá, Osasco, Ourinhos e 
Votuporanga. A iniciativa é resultado da parce-
ria do Conselho Regional de Odontologia com 
o Sebrae-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas de São Paulo), firmada em ou-
tubro de 2013, e que este ano reuniu centenas de 
profissionais em palestras proferidas em vinte e 
um municípios paulistas além da capital: Araça-
tuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, 
Franca, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Mogi das 
Cruzes, Piracicaba, Presidente Prudente, Re-
gistro, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São 
Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio 
Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

O objetivo da parceria CROSP/Sebrae-SP é 
fortalecer os empreendimentos odontológicos, 
contribuindo para o seu desenvolvimento por 
meio da orientação da classe na administração 
e gestão de consultórios e clínicas odontoló-
gicas. O programa, que é gratuito, teve início 

Programa 
Cirurgião-Dentista 
Empreendedor, 
em Campinas

no fim do ano passado com cursos à distância, 
via internet, e o lançamento de uma cartilha 
específica para o setor odontológico. A publi-
cação pode ser acessada por inscritos no site 
do CROSP mediante cadastro.

Por ocasião do lançamento do programa, 
Claudio Miyake, presidente do CROSP, decla-
rou que a parceria era um presente para a classe 
odontológica, não apenas por ter sido assinada 
no mês em que se comemora o Dia do Cirur-
gião-Dentista (25 de outubro). “Esse é um gran-

de projeto, idealizado para atender aos colegas de 
todos os 645 municípios do estado”, disse. À épo-
ca, os conteúdos eram acessíveis por ferramenta 
de educação à distância. Em 2014, o programa 
iniciou seu ciclo presencial, com palestras e ativi-
dades programadas nas cinco macrorregiões do 
estado de São Paulo.

As inscrições para participação nas palestras 
devem ser feitas no site do CROSP. Basta clicar 
no banner com a programação do mês e preen-
cher as informações solicitadas. 

Acesse a Cartilha
A cartilha “Como abrir e fazer a 
gestão de uma clínica odontológica”, 
disponível no endereço www.crosp.org.
br/intranet/sebraesp do site do CROSP 
pode ser acessada, lida e baixada em 
formato PDF gratuitamente por todos 
os inscritos. 
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Solenidade de abertura do 
Seminário pela Valorização da 
Odontologia, ocorrido em abrilA  participação crescente dos cirurgiões-

-dentistas, auxiliares e técnicos em saúde 
bucal, auxiliares e técnicos em prótese 

dentária nas atividades e mobilizações do Conse-
lho demonstram o grau de maturidade que a classe 
odontológica atingiu. Os interesses comuns se for-
taleceram com o reconhecimento da diversidade 
de pensamento e legitimidade para todos se senti-
rem à vontade para apresentar propostas de ação. 

Foi graças a isso que a categoria conseguiu via-
bilizar um evento do porte do Seminário pela Va-
lorização da Odontologia, em abril, com a partici-
pação de mais de 1.000 profissionais, e firmar um 
compromisso histórico em defesa da profissão: o 
Pacto pela Valorização da Odontologia – Carta de 
São Paulo 2014.

A clareza sobre os temas que são prioridades 
para os cirurgiões-dentistas que atuam no esta-
do ficou evidente no estudo encomendado pelo 
Conselho em 2013, cujos resultados foram divul-
gados no começo deste ano: defesa da ética, foco 
na fiscalização do exercício profissional e comba-
te ao trabalho ilegal.

Esta reportagem apresenta os passos que tor-
naram possível chegar até aqui, e tem como ob-
jetivo dividir com os colegas os aprendizados 
obtidos com as ações realizadas pelo CROSP 
nos últimos meses. 

Esse legado, mais do que apresentar credenciais 
da atual diretoria e das Câmaras Técnicas e Comis-
sões de trabalho que auxiliam o Conselho, deve 
ser entendido como uma construção conjunta dos 
mais de 100 mil profissionais da Odontologia no 
estado de São Paulo.  

Para facilitar a compreensão sobre as estra-
tégias adotadas, ela está dividida nos seguintes 
pontos: Valorização; Fiscalização; Representação; 
Serviços; Inovação; Publicações; Participação; 
Cursos e palestras; Pesquisa; e, finalmente, Câ-
maras Técnicas e Comissões. 

Retrospectiva das ações realizadas pelo CROSP nos últimos meses 
mostra valorização de normas de conduta na classe odontológica

orienta
Foco em ética
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Valorização
O CROSP procurou mobilizar a classe 
odontológica para abraçar como tarefa 
de todos a promoção da atividade e o 
reconhecimento de seu papel social na 
cobertura de saúde bucal da população. Não 
por acaso, os pontos altos dessa estratégia 
puderam ser percebidos exatamente nos 
momentos em que a classe se apresentou 
publicamente, seja em grandes eventos, como 
o Seminário pela Valorização da Odontologia, 
em abril, e o 32º CIOSP – Congresso 
Internacional de Odontologia de São Paulo 
– promovido pela Associação Paulista dos 
Cirurgiões-Dentistas (APCD) e apoiado pelo 
Conselho –, em janeiro/fevereiro, como em 
campanhas e mobilizações de rua. 
Foi no 32º CIOSP que o Conselho lançou a 
campanha “Aqui tem sorriso”, como ação para 
relacionar a saúde bucal ao bem-estar pessoal. 
Para isso utilizou ferramentas de comunicação, 
como folhetos, adesivos e fan page.
A presença da classe nas ruas aconteceu em 
pelo menos três momentos. Primeiro, na 
Mobilização Nacional de 25 de abril de 2013. 
Depois, na participação na passeata do Dia 
Nacional de Alerta aos Planos de Saúde, em 
novembro, ao lado dos médicos, como forma 
de demonstrar para a sociedade e os poderes 
constituídos a insatisfação dos profissionais 
da saúde com a interferência das empresas 
de grupo em suas atividades reivindicando, 
além de pagamento justo pelos atendimentos 
realizados, melhores condições de trabalho 
para proporcionar aos pacientes atendimento 
condizente com as responsabilidades dos 
agentes de saúde. Finalmente, no dia 5 de junho 
deste ano o CROSP apoiou a mobilização de 
centenas de cirurgiões-dentistas que pararam 
por alguns minutos uma das pistas da Avenida 
Paulista, em São Paulo, como forma de 
reivindicar mais atenção à saúde bucal nos 
serviços públicos das três esferas de governo: 
municipal, estadual e federal.

Representação
O CROSP atuou em favor da implantação de um plano de cargos, carreira e salários do 
cirurgião-dentista em âmbito estadual e nas prefeituras municipais, com salário justo, 
política de progressão e incentivos ao desenvolvimento profissional. 
Internamente, criou Grupos de Trabalho de cirurgiões-dentistas servidores públicos 
nos planos municipal e estadual. Acompanhou, ainda, a realização de concurso público 
para contratação de 200 cirurgiões-dentistas pela Prefeitura de São Paulo e realizou 
gestões junto ao Ministério da Saúde com vistas à ampliação da bolsa do Programa de 
Valorização dos Profissionais da Atenção Básica - PROVAB.
O estreitamento de relações com órgãos governamentais em todos os níveis se fez 
dentro do espírito republicano, independentemente das alianças políticas que governam 
as diferentes instâncias da administração pública. Como exemplos, foram realizadas 
audiências na Prefeitura paulistana, para tratar da taxa do lixo, e enviados ofícios às 
645 prefeituras do estado de São Paulo solicitando a designação de cirurgião-dentista 
responsável técnico em todos os serviços públicos dos municípios. E, finalmente, 
estabelecidas parcerias com a Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo, com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – Sebrae-SP (sobre isso, leia reportagem completa na página 10 desta edição), 
Secretaria de Estado da Saúde, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo - COSEMS-SP e também com o Ministério da Saúde.

1.

3.

Fiscalização
O incremento da fiscalização mereceu atenção especial, com o aumento do número  
de fiscais, apoio à capacitação, maior integração da equipe, a regionalização do 
trabalho  e, finalmente,  a criação de uma importante ferramenta: a fiscalização on-line. 
Esta última contribuirá para agilizar e aperfeiçoar os atos fiscalizatórios (sobre isso, 
leia reportagem completa na página 4 desta edição).
A ampliação da fiscalização, e o consequente aumento de sua eficácia, ganhou 
visibilidade com a criação da Operação Sorriso Colorido – conjunto de ações  
que incluem o serviço Disque Denúncia, o Força Tarefa, reuniões com autoridades 
e ofícios a redes sociais.
Além disso, o CROSP instituiu o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
como instrumento para coibir e cessar práticas antiéticas e sua reincidência 
em casos de publicidade e propaganda.
O impacto da melhoria da fiscalização pode ser sentido na frequência com que 
o noticiário de televisão passou a registrar casos de exercício ilegal da profissão, 
proporcionando espaço para o Conselho externar seu posicionamento, como  
o caso do programa Bem Estar, da TV Globo. Mas foi o aumento da participação 
dos profissionais e da população em geral nas denúncias, que atestou a efetividade 
da assimilação da mensagem do Conselho de que “fiscalizar o exercício regular  
da Odontologia cabe a todos”.

2.
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Publicações

Serviços 
Além do canal Fale Conosco, que permite 
aos inscritos acessar todas as áreas do 
CROSP para apresentar críticas, denúncias, 
sugestões, reclamações e elogios, a classe 
odontológica e o público em geral passaram 
a contar com mais um instrumento de 
diálogo com a entidade: a Ouvidoria. 
Criada em setembro de 2013, ela tem como 
papel exercer a mediação em todos os 
assuntos que eventualmente não tenham 
sido solucionados por outros canais de 
atendimento do Conselho, atuando de 
forma imparcial, acolhendo manifestações 
e acionando as áreas da entidade de forma 
que sejam dadas respostas às demandas 
apresentadas (sobre este tema, leia reportagem 
completa na página 16 desta edição).

4.

Inovação
Além da criação dos serviços Fale Conosco 
e Ouvidoria, em agosto, o Conselho 
Regional de Odontologia  lançou duas 
importantes ferramentas de comunicação: 
um aplicativo (gratuito) para smartphones 
nas plataformas IOS e Android, por meio 
do qual a classe odontológica e o público 
em geral poderão acessar rapidamente os 
canais e as informações da entidade, e o 
serviço SMS – de mensagens instantâneas. 
Entre as vantagens do SMS está a 
instantaneidade da mensagem enviada. 
Os alertas e notificações são entregues de 
forma segura e direta aos inscritos com 
cadastro atualizado no CROSP.
Além dessas iniciativas, o Conselho 
divulgou também um estudo inovador 
que aponta potencial de mercado para os 
cirurgiões-dentistas nos municípios do 
estado de São Paulo.

5.

6.

O Conselho Regional de Odontologia 
deu um grande salto de qualidade em sua 
comunicação com a classe odontológica 
e a sociedade como um todo ao ampliar 
as ferramentas de informação e diálogo 
com todos. Nos últimos meses, promoveu 
o lançamento de um novo projeto editorial 
e visual para o jornal CROSP em Notícia, 
renovou o site da entidade, passou a ter 

presença constante nas redes sociais  
com a criação de uma fan page no  
Facebook e conta no Twitter, e, ainda, 
lançou a Revista do CROSP. 
As publicações impressas são enviadas aos 
endereços informados pelos inscritos no 
Conselho – que têm a opção de baixar e 
ler ambas as publicações no computador, 
notebook, tablet e smartphone, podendo 

abrir mão do recebimento das versões 
impressas se assim desejarem.
Esse conjunto de ferramentas de 
comunicação tem sido essencial para 
aproximar o Conselho dos mais de 100 mil 
profissionais da Odontologia no estado 
de São Paulo, estimulando a interlocução 
entre as partes (sobre isso, leia reportagem 
completa na página 16 desta edição).
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Participação
Boa parte das realizações mencionadas nos itens anteriores se 
deveu ao envolvimento dos funcionários do Conselho Regional de 
Odontologia e à maior interação com a classe odontológica, que 
ampliou suas demandas ao CROSP à medida em que foram abertos 
novos canais de comunicação e ela se sentiu mais bem informada 
sobre as obrigações, atribuições e ações da entidade.
Como exemplo, a já mencionada modernização, redesenho  
e atualização regular do site do Conselho. 
A participação da classe nas pesquisas realizadas pelo CROSP,  
que resultam em estudos de grande utilidade para aprofundar  
o conhecimento sobre o perfil de atuação e percepção da categoria 
acerca de temas de seu interesse, demonstra que essa relação  
de mão dupla tem atendido ao objetivo de promover a valorização  
da Odontologia em nosso estado.

Cursos 
e palestras
Duas iniciativas consolidaram 
esta linha de ação, que vem 
obtendo grande êxito em palestras 
e cursos oferecidos nas 14 áreas 
administrativas do CROSP no 
estado: o Programa Integração, 
que promove o aperfeiçoamento 
profissional da classe odontológica 
por meio de palestras com foco em 
temáticas de interesse da categoria; 
e o Programa Cirurgião-Dentista 
Empreendedor, em parceria com o 
Sebrae-SP – que este ano iniciou seu 
ciclo presencial em todas as cinco 
macrorregiões paulistas. 
Este último busca fortalecer 
os empreendimentos 
odontológicos e contribuir para 
o seu desenvolvimento por 
meio da orientação da classe 
na administração e gestão de 
consultórios e clínicas odontológicas 
(sobre ambos os programas, leia 
reportagem completa na página 10 
desta edição).

Câmaras Técnicas e Comissões
Nos últimos meses foram criadas Comissões de Trabalho que 
contemplam as principais áreas de atividade da Odontologia. 
Além disso, a proposta e o trabalho das Câmaras Técnicas foram 
apresentados na Revista do CROSP número 1, que informa  
ainda a relação de integrantes de todos esses grupos que apoiam 
o trabalho da diretoria do Conselho.
O número 2 da Revista do CROSP trará as propostas e as realizações 
das Comissões.

10.

7.

9.Pesquisa
Estudo encomendado pelo CROSP mostrou 
quem são, onde atuam, o que pensam e o 
que esperam os mais de 100 mil cirurgiões-
dentistas, técnicos em prótese dentária e em 
saúde bucal, auxiliares de prótese dentária e 
de saúde bucal e professores de Odontologia 
no estado de São Paulo. O levantamento 
estatístico foi realizado por região – Capital, 
Região Metropolitana e Interior – e teve 
por base entrevistas feitas com cirurgiões-
dentistas inscritos no Conselho Regional 
de São Paulo. A síntese desse estudo foi 
publicada em edição especial do CROSP 
em Notícia, em janeiro deste ano.

8.
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canais

O s mais de 100 mil cirurgiões-dentistas, 
auxiliares e técnicos em saúde bucal, au-
xiliares e técnicos em prótese dentária 

do estado de São Paulo inscritos no Conselho Re-
gional de Odontologia passaram a contar com mais 

dois instrumentos de comunicação e de expressão 
de seus interesses com o lançamento da Revista 
do CROSP, em junho, e de um aplicativo para ce-
lular que permite acessar os principais conteúdos 
de interesse da categoria. De circulação semestral, 
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Com o lançamento de sua revista e do aplicativo para 
celulares, o CROSP completa o conjunto de ferramentas 
voltadas para a informação e o aprimoramento do diálogo 
entre os profissionais da Odontologia

mão dupla
Aposta na comunicação de
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Canais de contato
O serviço Fale Conosco permite, de 
forma prática e rápida, comunicar-se 
com todas as áreas do Conselho 
Regional de Odontologia para 
apresentar críticas, denúncias, 
sugestões, reclamações e elogios.
Para resolver questões que não 
puderam ser equacionadas pelo 
Fale Conosco e, assim, melhorar 
a qualidade do relacionamento entre 
o profissional e o CROSP, foi 
instituído o serviço de Ouvidoria 
em setembro de 2013. Esta área de 
comunicação direta com a classe 
odontológica e o público em geral tem 
como missão exercer o papel de 
mediadora sobre todos os assuntos a 
ela encaminhados, atuando de forma 
imparcial e acolhendo manifestações 
em segunda instância – isto é, que 
eventualmente não tenham sido 
solucionadas por outros canais de 
atendimento do Conselho. 
Ao receber uma reclamação, a 
Ouvidoria encaminha o assunto para 
apuração. Uma vez confirmada a 
validade da demanda, ela segue para 
os setores competentes para que 
medidas administrativas sejam 
tomadas a fim de solucionar o 
problema. A Ouvidoria acompanha 
o processo até que uma resposta 
definitiva seja dada ao reclamante. 
Para enviar opiniões, sugestões 
e críticas em primeira instância 
utilize sempre o canal  
Fale Conosco do site do CROSP  
(www.crosp.org.br/faleconosco). 

O novo app, em 
versões para os sistemas 

IOS, para iPhone, 
e Android, para os 

demais modelos 
de smartphones, 
pode ser baixado 

gratuitamente 
na internet

a revista se junta à outra publicação impressa 
do Conselho, o jornal CROSP em Notícia, e 
aos demais meios existentes: boletim periódi-
co on-line (newsletter), site, Twitter e página 
no Facebook. Além delas, a categoria tem à 
disposição o serviço Fale Conosco e a Ouvi-
doria, que garantem pleno acesso à entidade 
para que os profissionais e o público em geral 
possam resolver dúvidas, apresentar suges-
tões, críticas ou fazer denúncias sobre o exer-
cício ilegal da profissão, entre outros assuntos.

O novo app, em versões para os sistemas 
IOS, para iPhone, e Android, para os demais 
modelos de smartphones, pode ser baixado 
gratuitamente na internet. Por meio dele, a 
classe pode acessar as informações mais re-
centes do site do CROSP, assim como as pu-
blicações, consultar o Código de Ética, fazer 
inscrição para palestras gratuitas, e também 
acionar o canal Fale Conosco. Novas fun-
cionalidades serão incluídas no aplicativo 
em suas próximas versões. Fique atento e o 

mantenha sempre atualizado.
Para ter acesso a todas essas ferramentas é 

essencial manter o cadastro atualizado junto ao 
Conselho, especialmente quanto ao endereço 
físico – residencial e profissional – o de e-mail e 
telefones de contato. 

O jornal e a revista são enviados para o 
endereço informado para recebimento pelo 
profissional inscrito, mas também podem ser 
acessados eletronicamente, em formato digi-
tal. Uma vantagem dessa opção é que se pode 
ler essas publicações no computador pessoal 
– de mesa ou notebook –, tablet e smartpho-
ne em qualquer momento, sem a necessidade 
de carregar o exemplar impresso. Muitos pro-
fissionais têm preferido utilizar esta forma e 
aberto mão de receber a revista e o jornal de 
papel. Se desejar fazer o mesmo, lembre de 
comunicar ao CROSP sua opção. Ela pode ser 
mudada se assim o desejar, o que garantirá 
novamente o recebimento dessas publicações 
no endereço indicado.  



TRIBUTOS

Receita lança curso 
sobre o Simples
A Receita Federal e o Comitê Gestor 
do Simples Nacional lançaram um 
curso à distância de orientação sobre 
o Simples Nacional. Segundo o site da 
Receita, o curso, que é gratuito, “visa 
oferecer maiores conhecimentos sobre 
o regime simplificado, propiciando 
um melhor entendimento do sistema 
pela pessoa jurídica optante ou para 
aquela que pretende optar”.
A aula sobre o Simples, em vídeo, está 
disponível para download no endereço 
http://www.receita.fazenda.gov.br/
EnsinoDistancia/SimplesNacional/
Default.htm e inclui exercícios de 
fixação para testar o entendimento do 
aluno. Entre os benefícios de assistir ao 
vídeo estão compreender a sistemática 
de cálculo, aprender a fazer a opção 
pelo modelo, conhecer as obrigações 
tributárias e as vantagens da adesão a 
este regime de tributação.
O Programa Cirurgião-Dentista 
Empreendedor, do CROSP/Sebrae-SP, 
oferece informações completas sobre 
o tema. Saiba mais sobre esse projeto 
acessando a página www.crosp.org.br/
intranet/sebrae.php. 
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O Congresso Nacional aprovou o tex-
to base do Projeto de Lei Comple-
mentar 221/12 ao Projeto de Lei 

237/2012, que estendeu a inclusão no regime de 
tributação conhecido como Simples Nacional a 
novas categorias profissionais. A classe odonto-
lógica está entre elas. 

O projeto, que tramitava havia dois anos na 
Câmara Federal, incluiu especialistas na defini-
ção de microempresa ou de empresa de peque-
no porte, garantindo a eles os benefícios previs-
tos no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. 
Além dos cirurgiões-dentistas, cerca de outros 
140 segmentos antes não contemplados, passa-
ram a integrar o sistema. 

O projeto foi sancionado pela Presidência da 
República em agosto. 

Conheça o modelo
O Simples Nacional é um sistema de tribu-

tação que engloba impostos federais (Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, Contri-

buição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, 
Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social - Cofins, Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados - IPI e Contribuição 
Previdenciária Patronal), estaduais (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 
de Serviços - ICMS) e municipais (Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS), 
otimizando a gestão das empresas incluídas no 
sistema. O regime especial de tributação é ado-
tado para empresas com faturamento bruto de 
até R$ 3,6 milhões anuais, ou R$ 200 mil men-
sais. Segundo estudo do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo, cerca de 77,7% da 
classe atua em consultório próprio, sendo que 
um número crescente de profissionais vem op-
tando pelo modelo de negócio pessoa jurídica 
(leia reportagem “Autônomo ou PJ?” na Revis-
ta do CROSP nº 1, disponível para download 
no site do CROSP – www.crosp.org.br).

O Conselho Regional de Odontologia acom-
panhou ativamente o processo de votação. 

Mudanças no sistema de tributação de 
impostos federais, estaduais e municipais 
para micro e pequena empresa incluem 
profissionais da classe odontológica

Simples
Cirurgião-dentista poderá aderir ao
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Homenagem a Emil Razuk
O cirurgião-dentista Emil Razuk, um dos 
pioneiros na organização da classe odontológica 
e ex-presidente do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo, recebeu a Medalha de 
Honra ao Mérito Odontológico de 2014 no 
evento comemorativo do Jubileu do CFO. Esta 
honraria foi criada pelo CFO em 1995. Em seu 
discurso de agradecimento, Razuk, que em 2013 
recebeu a Medalha Tiradentes do CROSP, 
destacou campanhas de saúde bucal realizadas 
pelo CROSP, como a de imunização da Hepatite B 

e o Programa de Prevenção do Câncer Bucal, 
e lembrou os desafios da classe. “Temos no Brasil 
inúmeros municípios sem cirurgiões-dentistas, 
não só pela falta de profissionais, como também 
por falta de condições de trabalho, planos 
de carreira e salários dignos que permitam 
aos profissionais se estabelecer em todos os 
rincões do país. A grande missão dos Conselhos 
é buscar que os usuários da saúde, e os 
profissionais, tenham condições de melhor 
atendimento possível.”

O primeiro semestre de 2014 registrou 
um grande número de atividades para 
a classe odontológica – entre elas o 

Seminário pela Valorização da Odontologia, em 
abril, e o 32º Congresso Internacional de Odon-
tologia de São Paulo (32º CIOSP), em fevereiro 
–, e também teve como destaque a comemoração 
dos 50 Anos de criação do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO) e dos Conselhos Regionais 
de Odontologia (CROs), em 9 de abril.

Para registrar a data, o CFO lançou o vídeo 
institucional “50 Anos de Cidadania”, que apre-
senta uma cronologia da evolução da profissão 
ao longo da história e de sua organização. Para 
assistir, acesse o site http://cfo.org.br. O vídeo 
é um dos destaques da página de abertura do 
Conselho Federal.

O CFO lembrou a importância da organi-
zação da classe. “Vamos comemorar juntos as 
conquistas deste cinquentenário e, de coração 
aberto, unir forças para alcançarmos, por meio 
de ações preventivas e sociais, nossos objetivos 
em proporcionar o bem-estar e a qualidade na 
saúde bucal de todo cidadão brasileiro”, disse o 
presidente do Conselho Federal de Odontologia, 
Ailton Rodrigues Morilhas.

O Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo inaugurou as homenagens ao CFO no dia 
31 de janeiro, durante o 32º CIOSP, quando lan-
çou em seu estande o selo comemorativo do Ju-
bileu de Ouro do CFO – homenagem aos seus 50 
anos concedida pelo Ministério das Telecomuni-
cações e pelos Correios. 

Jubileu do Conselho 
Federal de Odontologia 
ressaltou compromisso 
da classe com a saúde 
bucal dos brasileiros 
e teve lançamento 
de selo comemorativo 
pelos Correios

CFO e Conselhos Regionais celebram

HOMENAGENS 19

50 anos
de criação em 2014
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saúde

Breve histórico
A participação do setor de Fiscalização 
do CROSP começou por meio de 
contatos com secretarias das Prefeituras 
e com os responsáveis pelos sistemas de 
abastecimento de água dos municípios 
do estado, para identificação e seleção 
dos pontos de coleta de amostras. Para 
tanto, em abril aconteceu uma reunião 
de trabalho envolvendo diretores do 
CROSP, coordenadores do CECOL-USP 
e o quadro de fiscais do Conselho. 
Para dinamizar os trabalhos, a equipe 
de fiscalização foi dividida em sete 
grupos, de acordo com a localização no 
estado de São Paulo, e recebeu apoio e 
orientação dos coordenadores do 
CECOL. Em maio e junho, os fiscais 
realizaram contatos, visitas e reuniões 
nas Prefeituras e sistemas de 
abastecimento dos municípios, assim 
como com a equipe do CECOL, para 
identificar os pontos ideais para a coleta 
das amostras de água.
No ano passado, mais da metade dos 
municípios paulistas analisados estava 
com fluoretação abaixo do padrão 
recomendável, representando risco à 
saúde da população.
A divulgação dos resultados de 2014 
deve ser anunciada durante o 33º 
CIOSP - Congresso Internacional 
Odontologia de São Paulo, de 22 a 25 de 
janeiro de 2015.

20

O s efeitos do intenso trabalho decor-
rente da parceria entre o Conselho 
Regional de Odontologia de São Pau-

lo e o Centro Colaborador do Ministério da Saú-
de em Vigilância da Saúde Bucal da Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
(CECOL-USP) podem ser sentidos desde prin-
cípios de julho, quando teve início a coleta de 
amostras de água de abastecimento público em 
todo o estado.O objetivo é avaliar os níveis de flu-
oretação das águas nos 645 municípios paulistas. 
A expectativa é que os resultados apurados con-
tribuirão para adequar a água consumida pela 
população. A ação é parte do Projeto Vigifluor, 
que identifica o teor de flúor da água em cidades 
com mais de 50 mil habitantes de todo o país. Em 
São Paulo, a iniciativa conta com a participação 
do CROSP. Em 2013,  o Conselho se uniu à Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp) para 
avaliar a qualidade das águas de 105 municípios 
desse porte.Em 2014, a iniciativa se estenderá a 
todas as cidades paulistas – independentemente 
do tamanho da população –, garantindo que a 
cobertura seja completa.

No início de julho foram realizadas três Ofi-
cinas do Projeto Vigifluor, que contaram com a 
participação de toda a equipe de fiscalização do 
Conselho e de coordenadores do CECOL-USP. 

Segundo Celso Zilbovicius, professor de 
Odontologia Social da Faculdade de Odonto-
logia da Universidade de São Paulo e pesqui-
sador-colaborador do CECOL-USP, os fiscais 
conheceram os sistemas de distribuição de água 
de todos os 645 municípios. “Eles também de-
tectaram os pontos onde as coletas serão feitas”, 
explica. “Esses pontos são definidos a partir das 
estações de tratamento: dois próximos da saída 
de água da estação e dois mais distantes. Sem-
pre em espaços públicos, como escolas, creches 
e unidades básicas de saúde. A ideia é fazer um 
censo do teor de flúor das águas de abasteci-
mento do estado de São Paulo.”

De acordo com Luís Flávio Marconi, coor-
denador de fiscalização da região de São José do 
Rio Preto, os fiscais realizarão três coletas nos 
mesmos pontos durante três meses. “Com isso a 
avaliação do teor de flúor nas águas será 100% 
mais segura, graças à comparação das amostras.”

Equipe de fiscalização do CROSP inicia coleta de amostras de água 
nos 645 municípios paulistas após receber capacitação do CECOL-USP

Projeto Vigifluor
fiscaliza teor de flúor em SP

Estão programadas coletas em quatro pontos 
distintos de cada município, que resultarão em 
2.580 amostras. Elas prosseguirão até setembro, 
quando todas as amostras serão encaminhadas ao 
Laboratório do Departamento de Ciências Fisio-
lógicas da Faculdade de Odontologia de Piracica-
ba da Universidade Estadual de Campinas (FOP-
-UNICAMP) para análise do teor de fluoreto.

Para Celso Zilbovicius, a parceria do 
CROSP com o CECOL une a entidade repre-
sentativa da classe odontológica e a Academia 
num esforço para prover informação à socie-
dade que diz respeito à sua saúde bucal. “É um 
acordo extremamente benéfico, pelo impacto 
que esse mapeamento pode ter na prevenção 
da cárie dentária”, afirma. Fo
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Cirurgiões-dentistas e profissionais auxiliares da Odontologia 
devem procurar rede pública para obter imunização

contra a gripe
Imunização gratuita

a classe odontológica foi autorizada a pro-
curar a rede pública para receber, gra-
tuitamente, a vacina contra a gripe. O 

exercício desse direito foi confirmado pela Coor-
denadora Estadual de Imunizações, Helena Sato, 
em resposta à solicitação encaminhada em abril 
pelo secretário-geral do CROSP, Marco Manfredi-
ni, para que se considerasse prioritária a vacinação 
contra gripe dos mais de 100 mil profissionais da 
Odontologia que atuam no estado de São Paulo.

No comunicado, o CROSP ressaltou a expo-
sição a diversos riscos no exercício da atividade, 
conforme avaliação da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária: “Assim, em decorrência da exposi-
ção vivida diariamente pelo cirurgião-dentista, há 
um risco elevado de aquisição de doenças infecto-
contagiosas, devendo estar devidamente imuniza-
dos, conforme preconiza o ‘Manual de prevenção 
e controle de riscos em serviços odontológicos’, da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, 
2006)”. Essa constatação levou o Conselho a rei-
vindicar tratamento igual ao dispensado aos gru-

pos considerados prioritários pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para a ação de imuniza-
ção. O objetivo é garantir que, automaticamente, a 
classe odontológica permaneça entre os públicos 
beneficiados pela campanha.

Este ano, a Campanha Nacional de Vacina-
ção Contra a Gripe aconteceu de 25 de abril a 1º 
de agosto, beneficiando adultos com 60 anos ou 
mais, doentes crônicos e transplantados, pesso-
as que cumprem pena em prisões – devido ao 
confinamento e risco de epidemia –, gestantes, 
mulheres até 45 dias após o parto, crianças de 6 
meses a 5 anos de idade, indígenas e profissionais 
da saúde. Segundo Helena Sato, coordenadora 
estadual do Programa de Imunizações, 9,5 mi-
lhões de pessoas receberam a vacina no estado 
de São Paulo. “A campanha teve início cerca de 
dois meses antes do começo do inverno, porque 
a vacina precisa de duas semanas para fazer efei-
to”, explica. A dose recebida garante imunidade 
por seis meses a um ano. Por isso é recomendado 
vacinar-se todos os anos. Somente há contrain-

dicação a pessoas que apresentaram reação em 
vacinação anterior e às que têm alergia à proteína 
do ovo – por ser usada em sua fabricação.

A vacina protege contra os três principais ví-
rus gripais em circulação no Hemisfério Sul, In-
fluenza A (H1N1) – popularmente chamada de 
gripe suína –, que em 2009 causou pânico depois 
de infectar milhares de pessoas em todo o mun-
do e provocar centenas de mortes –, Influenza A 
(H3N2) e Influenza B.

Além da vacina, medidas básicas de preven-
ção, como evitar locais de aglomeração nos meses 
mais frios, cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou 
tossir e lavar as mãos regularmente, diminuem a 
propagação da doença.

Os benefícios da proteção aos profissionais 
de saúde bucal se estendem indiretamente aos 
pacientes atendidos nos consultórios, clínicas 
particulares e usuários dos serviços públicos de 
odontologia que não integram os grupos-alvos da 
campanha anual de vacinação, uma vez que dei-
xam de ser transmissores dos vírus da gripe. 
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o CFO se pronunciou sobre a especulação 
nas redes sociais de que o governo federal 

poderia criar um programa “Mais Dentistas”, a 
exemplo do que foi implantado na área médica, 
importando profissionais de outros países para 
suprir carências de atendimento da população. 
O Conselho esclareceu que a Portaria 734/2014, 
que tem sido mencionada, apenas atualiza a 
Portaria 66/06, que definiu as profissões incluí-
das na “Matriz Mínima de Registro de Profissio-
nais de Saúde do Mercosul”. 

De acordo com o documento, a revalidação 
de diploma estrangeiro e o registro no respectivo 
Conselho profissional, além do preenchimento 
da Matriz Mínima, são requisitos obrigatórios 
para o exercício profissional na área da saúde 
dos países que integram este bloco econômico.

A Matriz Mínima institui informações co-
muns no âmbito dos Estados Partes do Mer-
cosul, além de padronizar e trocar informações 
mínimas sobre os profissionais de saúde e seu 
trânsito, entre os Ministérios da Saúde dos Esta-
dos Partes. A Matriz, que inicialmente abrangia 

médicos, farmacêuticos, bioquímicos, enfer-
meiros, nutricionistas, psicólogos e cirurgiões-
-dentistas, passou a incluir profissões de fonoau-
diologia e fisioterapia com a Portaria 734/2014.

“O preenchimento da Matriz Mínima não é 
suficiente para tornar legal o exercício profis-
sional no Brasil”, esclarece Roberta Rizzo, ad-
vogada da Comissão de Ética do CROSP. “Para 
tanto, o profissional deve preencher todos os 
requisitos e exigências legais do país, revalidan-
do diploma obtido em escola estrangeira e se 
registrando, obrigatoriamente, no respectivo 
Conselho profissional. Essa norma vigora há 
alguns anos no Brasil e não interfere ou altera 
qualquer situação existente quanto ao exercício 
da Odontologia, sendo incorreto afirmar que 
esta cria programa semelhante ao ‘Mais Médi-
cos’ para as demais profissões da saúde.” 

O Conselho Federal de Odontologia (CFO), 
em seu site, disponibiliza um Manual de Orien-
tação sobre a Matriz Mínima. Para acessar, digi-
te o endereço http://bit.ly/1ujZXkc (encurtado) 
em seu navegador e baixe o arquivo, em PDF.

o 5º Congresso Brasileiro de Uso Ra-
cional de Medicamentos acontece 

em setembro, no Palácio das Convenções 
do Anhembi, em São Paulo. O evento, 
que é organizado pelo Comitê Nacional 
de Promoção do Uso Racional de Medi-
camentos – integrado por representantes 
do Ministério da Saúde, da Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas) e da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) –, é apoiado pelo Conselho Re-
gional de Odontologia. 

O incentivo ao uso racional de medi-
camentos é uma prioridade da agenda de 
saúde do Brasil e uma das estratégias da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
O evento, para o qual são esperados 2.500 
inscritos, contará com renomados pa-
lestrantes nacionais e estrangeiros, que 
participarão de mesas redondas, painéis, 
oficinas e cursos.

Para mais informações, acesse o site 
www.saude.gov.br/congressourm.

de medicamentos
Uso racional

A cerimônia de premiação dos vence-
dores do Prêmio CROSP de Jorna-

lismo 2014 aconteceu no dia 13 de agosto, 
na sede do Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo. A iniciativa destaca 
reportagens sobre saúde bucal, contri-
buindo para a educação da população 
e valorização do trabalho do cirurgião-
-dentista. Nesta segunda edição foram 
120 trabalhos inscritos e 51 participantes, 
de 4 das 5 regiões do Brasil. 

Conheça os vencedores:
Categoria Jornais, sites e revistas da gran-
de imprensa: “Moda entre jovens, aparelhos 
falsos trazem riscos à saúde”, das jornalistas 
Cláudia Collucci e Giuliana Miranda, do 
jornal Folha de S.Paulo.
Categoria Reportagem: série “Sorriso Sau-
dável”, de Richeli Bezerra, da TV Tambaú, 
afiliada do SBT na Paraíba.
Categoria Mídia especializada: “Os avanços 
e desafios no acesso aos serviços de saúde bu-
cal no Brasil”, de Paula Ricupero, publicada 
na revista da Associação Paulista de Cirur-
giões-Dentistas.

Prêmio CROSP de 
Jornalismo 2014CFO se pronuncia sobre

“Mais Dentistas”
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A página do Conselho Regional de Odonto-
logia de São Paulo na internet traz um canal 

de informação que publica os eventos e cursos 
relacionados à Odontologia. Para acessar, digi-
te http://www.crosp.org.br/intranet/eventos em 
seu navegador e conheça a lista de iniciativas 
programadas a curto e médio prazo.

A página que se abrirá contém, ainda, links 
que levam a folhetos e outros materiais de di-
vulgação dos cursos e eventos informados. 
Consulte regularmente e fique bem informado 
sobre seminários, palestras e congressos que 
podem contribuir para a sua atividade. 

Já os organizadores de iniciativas voltadas à 

classe odontológica devem entrar em contato 
com o CROSP por meio do canal Fale Conos-
co, selecionando o botão “Com qual setor do 
CROSP deseja falar?” e escolhendo “Impren-
sa”,  preenchendo o formulário que se abrirá 
com informações como nome do evento, data 
de realização, local e forma de inscrição.

Eventos do setor

A Assembleia Estadual preparatória 
da III ANEO, realizada nos dias 

4 e 5 de agosto aprovou as propostas 
que serão levadas ao evento. Entre elas 
estão considerar a Acupuntura, a Ho-
meopatia, a Terapia Floral, a Fitotera-
pia e a Odontologia do Esporte como 
novas especialidades da Odontologia, 
e elevar a carga horária mínima dos 
cursos de especialização em Endodon-
tia, Dentística, Ortodontia e Ortopedia 
Funcional dos Maxilares. Na ocasião 
também foi eleito Flávio Alberoni Cal-
das Farias como delegado de São Paulo 
no encontro. A III Assembleia Nacio-
nal das Especialidades Odontológicas 
está marcada para 13 e 14 de outubro, 
na sede da APCD. Tanto a íntegra das 
propostas aprovadas na Assembleia Es-
tadual como o regulamento para a III 
ANEO podem ser consultados no site 
do CROSP: www.crosp.org.br.

Evento em SP 
aprova propostas 
para III ANEO

Etapa estadual de premiação do CFO 
elege vencedores
o Conselho Regional de Odontologia 

de São Paulo homenageou em agosto, 
em solenidade oficial, os municípios paulistas 
classificados para participar da final nacional.

O Prêmio Brasil Sorridente reconhece 
anualmente os municípios que mais se des-

tacaram na promoção da saúde bucal. A 
iniciativa foi criada pelo Conselho Federal 
de Odontologia e Conselhos Regionais em 
2005, com apoio do Ministério da Saúde.

Conheça as prefeituras mais bem classifica-
das pelo Conselho Regional paulista.

Categoria até 50 mil 
habitantes
1º - Estância Turística de Pereira Barreto
2º - Santo Antônio da Alegria
3º - Brodowski
4º - Tupi Paulista
5º - Severínia

Categoria 50.001 a 300 mil 
habitantes
1º - Presidente Prudente

2º - São Caetano do Sul
3º - Jacareí
4º - Marília
5º - Fernandópolis

Categoria acima de 300 mil  
habitantes
1º - Jundiaí
2º - São José do Rio Preto
3º - São Bernardo do Campo
4º - São Vicente
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Seminário 
em novembro vai 

aprofundar compromisso

O Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo convida a todos os pro-
fissionais para o II Seminário pela 

Valorização da Odontologia, que será realizado 
em São Paulo, na sede da APCD, em 17 e 18 de 
novembro. O evento dará prosseguimento aos 
debates iniciados em abril, quando mais de 1.000 
profissionais e lideranças da classe odontológica 
aprovaram o histórico Pacto pela Valorização da 
Odontologia – Carta de São Paulo 2014 no Semi-
nário pela Valorização da Odontologia.

A primeira edição deste foro de debates 

A primeira edição deste foro 
de debates mostrou que a 

categoria abraçou a proposta 
de mobilização em defesa do 
exercício da profissão – em 
bases éticas e alinhada com 
a promoção da saúde bucal

mostrou que a categoria abraçou a proposta de 
mobilização em defesa do exercício da profissão 
– em bases éticas e alinhada com a promoção 
da saúde bucal.

As discussões iniciadas no evento seguem re-
percutindo entre os profissionais e entidades do 
setor, o que foi confirmado pelas adesões subse-
quentes ao Pacto, utilizando o site do CROSP.

A grade completa do Seminário de novem-
bro será divulgada proximamente no site do 
CROSP, assim como nas redes sociais (Face-
book e Twitter). 
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