
Informações 
para denunciar

FISCALIZAÇÃO

Saiba quais são os dados 
necessários para apresentar 
uma denúncia
Pág. 4

FORMAÇÃO

O futuro 
cirurgião-dentista

CROSP eM

JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

www.crosp.org.br 

ANO XXIII
EDIÇÃO 152 

OUTUbRO 2016

As exigências para um programa 
de estágio em conformidade com 
as normas legais
Pág. 16

Em 25 de outubro é celebrado o Dia do 
Cirurgião-Dentista. Conheça as motivações 
de quem escolheu a profissão como carreira

Pág. 12

Homenagem



Gestão
Fique por dentro do que você deve conhecer 
sobre o Simples Nacional

Estágio
Saiba o que é preciso para conduzir um programa 
de estágio em Odontologia que preserve a saúde 
e a segurança de todos os envolvidos

Planejamento
A hora é agora! Confira dicas práticas de 
especialistas em planejamento para manter o sucesso 
profissional e a organização financeira em 2017

Diretrizes
Discussão de temas relacionados à Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofaciais ganha força

Em foco
Conheça os resultados da campanha do CROSP 
sobre a importância da higiene bucal e das visitas 
regulares ao cirurgião-dentista; saiba mais sobre 
o uso de Qr-Codes e o 3o volume do Guia Prático

14

18

20

21

16

3

Fiscalização
Para uma denúncia ser apurada 
de forma efetiva pelo Conselho, 
alguns cuidados devem ser 
tomados; entenda melhor

Formação
Em iniciativa-piloto, alunos 
e profissionais reproduzem 
tratativas envolvidas em processos 
éticos durante julgamentos

Ética
A importância dos comitês 
de ética em hospitais, instituições 
e órgãos públicos como 
alternativa para discutir questões 
que geram dúvidas ou mesmo 
conflitos na área

Transparência
Os canais disponibilizados pelo 
CROSP que estimulam o exercício 
da cidadania e a disseminação 
de informações públicas

4

sumário2

6

8

9

Homenagem
Procuramos compreender motivações 
que levam à escolha e manutenção 
da Odontologia como carreira

12



carta ao leitor 3www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

3

Diretoria
(Gestão 2015-2017)
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

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

e m 25 de outubro celebra-se o Dia do Cirur-
gião-Dentista. Reconhecido universalmen-
te pelo seu imprescindível papel em prol da 

saúde integral dos indivíduos, o cirurgião-dentista 
tem, cada vez mais, inúmeros motivos para se or-
gulhar de sua carreira. 

Nesta edição, reunimos elementos caracterís-
ticos dessa atividade profissional e inerentes ao 
seu exercício, bem como exemplos dos impac-
tos positivos de suas contribuições para a socie-
dade. Desde a paixão por cuidar de pessoas, ao 
contentamento por contribuir para o resgate da 
dignidade de seus pacientes, propomos uma re-
flexão sobre o que move diariamente milhares 
de cirurgiões-dentistas brasileiros a cumprirem 
sua nobre missão. 

Os acadêmicos também estão em pauta nesta 
edição. A prática durante a graduação oferece  
oportunidade para que o estudante contextu-
alize a teoria e aperfeiçoe seus conhecimen-
tos rumo à formação profissional. Para tanto, 
garantir a segurança de todos os envolvidos é 
fundamental. Na matéria dedicada ao tema, 
você poderá conhecer as leis e normas que re-
gulamentam uma boa prática de estágio e o que 
deve ser observado por quem se prontifica a 
oferecer uma oportunidade aos graduandos.

O aplicativo do CROSP e seu papel facilita-
dor na fiscalização constituem tema de outra 
reportagem. Confira quais informações devem 
ser apresentadas para um registro mais com-
pleto de denúncias sobre práticas que contra-
riam o Código de Ética Odontológica, como se 

Expediente

dá o processamento das informações e o seu 
acompanhamento, além de esclarecimentos 
pertinentes ao sigilo e anonimato dos denun-
ciantes. Assim, você estará mais preparado 
para se tornar um agente em prol da boa práti-
ca da Odontologia.

Nas próximas páginas, você também poderá 

Reconhecido 
universalmente pelo 
seu imprescindível 

papel em prol da saúde 
integral dos indivíduos, 

o cirurgião-dentista tem, 
cada vez mais, inúmeros 
motivos para se orgulhar 

de sua carreira. Propomos 
uma reflexão sobre 

o que move diariamente 
milhares de cirurgiões-

dentistas brasileiros 
a cumprirem 

sua nobre missão
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uma nobre missão

saber mais sobre o papel dos Comitês de Ética 
nos hospitais, instituições e órgãos públicos,  
e daquilo que deve ser avaliado ao se buscar 
menor incidência tributária, opção fornecida  
pelo Simples Nacional. 

Aproveito para saudar todos os colegas que 
buscam exercer suas atividades com dedicação. 
Sigamos comprometidos com as boas práticas, 
observando as leis e normas que as regem, a fim 
de cumprirmos com êxito nossa nobre missão. 

Boa leitura e até a próxima!

Claudio Miyake
Presidente do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo

Cirurgião-dentista:
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a s denúncias encaminhadas ao CROSP 
pelo aplicativo, site, pessoalmente ou 
pelos Correios, após recebidas, têm seu 

teor apurado, principalmente quanto à suficiên-
cia de dados para a identificação e localização do 
estabelecimento ou do profissional denunciado, 
e quanto ao motivo de sua realização. Quanto 
mais detalhe houver melhor, pois um mínimo 
necessário de informações é o que viabilizará a 
averiguação do caso para que as providências ca-
bíveis sejam tomadas.

Denúncias via aplicativo
Milhares de brasileiros aderem diariamente 

ao uso de smartphones e, consequentemente, 
aos aplicativos que conferem mais facilidades 
à vida das pessoas. O CROSP, visando ampliar 
o seu poder de fiscalização – e oferecer, entre 
outros serviços, mais um canal para denúncias 
– lançou seu app (palavra inglesa que designa 
aplicativo) em agosto de 2014. Passados pouco 
mais de dois anos, o Conselho colhe bons fru-
tos de sua decisão de caminhar de mãos dadas 
com a tecnologia.

Se você ainda não conhece o aplicativo do 
CROSP, acesse agora mesmo a loja vinculada ao 
seu smartphone ou tablet, faça uma busca pela 
palavra “CROSP” e baixe gratuitamente o pro-
grama. Uma vez instalado, navegue por informa-
ções da classe odontológica, com a conveniência 
de uma interface bastante fácil, que organiza no-
tícias, boletins, além de publicações periódicas e 
outros documentos ao alcance do indicador. 

A ferramenta ganha ainda mais força ao operar 
também como uma plataforma que auxilia a fis-
calização. Algumas das práticas que contrariam 
o Código de Ética Odontológica podem ser de-
nunciadas de forma bastante objetiva. Em pou-
cos cliques, é possível apresentar uma denúncia 
que será recebida pelo setor de Fiscalização do 
CROSP. Respeitadas orientações básicas, é pos-
sível aumentar consideravelmente o sucesso das 
tratativas em prol da Odontologia.

O app do CROSP oferece a opção de envio de 
imagens. Portanto, registros fotográficos de su-
postas inadequações contribuem positivamente 
para a adoção das condutas de fiscalização, como 
nos casos de suspeita de publicidade irregular, 

A colaboração do denunciante na apresentação das informações encaminhadas 
ao Conselho é essencial para a eficácia da averiguação de cada caso

por exemplo. O aplicativo traz muita praticidade 
ao denunciante que, imediatamente, de qualquer 
lugar que esteja poderá registrar materiais odon-
tológicos e direcioná-los para averiguação.

Acompanhamento dos casos
Para que o denunciante possa acompanhar o 

andamento de sua denúncia e de eventual Pro-
cesso Ético disciplinar, é necessária a formaliza-
ção por escrito de sua intenção de figurar como 

denunciante, em conformidade com o §1° do 
artigo 10 do Código de Processo Ético Odonto-
lógico (Resolução CFO-59/2004):

§1°. Na hipótese de denúncia ou represen-
tação, deverá a mesma conter assinatura e 
qualificação do denunciante, exposição do 
fato em suas circunstâncias e demais ele-
mentos que possam ser necessários, além do 
nome e endereço de testemunhas, se houver.

Denúncia 
fundamentada
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O anonimato em 
uma denúncia depende 
de alguns fatores, mas, 

principalmente, da natureza 
da eventual infração 

que está sendo 
comunicada ao CROSP

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

AnonimAto Sigilo neceSSitA 
formAlizAção 

Permite 
AcomPAnhAr

formA De 
DenunciAr

Anúncio, 
publicidade 

e propaganda 
irregulares

Somente 
quando 

formalizada

Somente 
quando 

formalizada

Suspeita e/ou 
acobertamento 

de exercício 
ilegal da 

odontologia

Denúncia de 
paciente – 
tratamento 

odontológico 

Denúncia de 
inscritos – 

relacionamento 
entre 

profissionais 
ou entidades 

odontológicas

infrações éticas 
relativas ao 

relacionamento 
entre 

cirurgiões-
dentistas e 
operadoras 
de planos 

odontológicos

•	 Nome do denunciado e endereço do estabelecimento;

•	 Material publicitário e forma de distribuição  

ou divulgação;

•	 Rádio e televisão: informar o canal a data  

e o horário da veiculação.

•	 Nome de quem está praticando ilegalmente a profissão;

•	 Local da prática;

•	 Datas e horários em que a pessoa pode  

ser encontrada no local;

•	 Indicação de vítimas;

•	 Demais informações detalhadas e que possibilitem  

a adequada apuração dos fatos.

•	 Qualificação do Denunciante e endereço completo;

•	 Qualificação do Denunciado: nome e número  

de inscrição do cirurgião-dentista e/ou da clínica 

odontológica;

•	 Endereço em que ocorreu o atendimento odontológico;

•	 Relato objetivo dos fatos, com exposição de condutas  

que, em tese, tenham agredido as normas éticas;

•	 Apresentação de provas sobre o alegado;

•	 Apresentação de testemunhas, se houver;

•	 Assinatura do Denunciante.

•	 Qualificação do Denunciante;

•	 Qualificação do Denunciado;

•	 Relato objetivo dos fatos, com exposição das condutas  

que, em tese, tenham agredido as normas éticas;

•	 Apresentação de provas sobre o alegado;

•	 Apresentação de testemunhas, se houver;

•	 Assinatura do Denunciante.

•	 Cópia do contrato de credenciamento,  

em que conste o valor da Unidade  

Odontológica acordada entre as partes;

•	 Cópia das Guias de Tratamento Odontológico;

•	 Cópia do Prontuário do Paciente, cujo procedimento  

foi glosado ou questionado;

•	 Cópia das comunicações mantidas com a Operadora  

por mensagem eletrônica (e-mail), por consultor  

ou por correspondência (carta/telegrama);

•	 Cópia de eventual justificativa da glosa emitida  

pela Operadora;

•	 Cópia do Recurso de Glosa interposto  

perante a Operadora;

•	 Cópia dos demais documentos que  

comprovem o alegado.

•	 Aplicativo
•	 Site (Fale Conosco)
•	 Pessoalmente
•	 Correios

•	 Aplicativo
•	 Site (Fale Conosco)
•	 Pessoalmente
•	 Correios

•	 Pessoalmente
•	 Correios

•	 Pessoalmente
•	 Correios

•	 Pessoalmente
•	 Correios

tiPo De DenúnciA informAçõeS iDeAiS PArA A AveriguAção

Somente com esse registro se torna possí-
vel o  acompanhamento, uma vez que todo e 
qualquer ato adotado em procedimentos dis-
ciplinares é de caráter sigiloso, independen-
temente do denunciante apresentar fatos de 
forma aberta (com identificação) ou anônima 
(sem identificação).

A formalização da intenção de acompanhar a 
denúncia deve ser realizada pessoalmente na sede 
do CROSP ou em uma das delegacias seccionais, ou 
encaminhada via Correios para Avenida Paulista, 
688 – térreo – CEP 01310-909 – São Paulo/SP.

Denúncias anônimas
O anonimato em uma denúncia depende de al-

guns fatores, mas, principalmente, da natureza da 
eventual infração que está sendo comunicada ao 
CROSP. Dos cinco grandes grupos de denúncias 
mais comuns, duas podem ser realizadas de forma 
anônima. Três delas necessitam de identificação e 
formalização para a adoção de medidas de fiscaliza-
ção ou disciplinares por parte do CROSP. 

Confira no quadro abaixo os detalhes do que é 
necessário saber e fazer para que uma denúncia 
possa ser apurada:
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As simulações reuniram alunos e docentes 
da especialização em Odontologia Legal, 

que puderam conhecer mais a fundo a dinâmica 
de uma audiência de conciliação e instrução 

em processo ético disciplinar

CROSP e Fundecto-USP 
em audiência simulada

Em iniciativa-piloto, Comissão de Ética e Câmara Técnica de Odontologia Legal 
do CROSP realizam audiência simulada de processos éticos com alunos da Fundação 
Faculdade de Odontologia (Fundecto-USP)

a Comissão de Ética e a Câmara Técnica 
de Odontologia Legal do CROSP rea-
lizaram, em 02 de setembro, uma ati-

vidade inovadora. Envolvendo alunos de espe-
cialização em Odontologia Legal da Fundação 
Faculdade de Odontologia (Fundecto-USP), a 
iniciativa-piloto trouxe aos cirurgiões-dentistas 
da pós-graduação a possibilidade de criar pro-
cessos éticos fictícios e participar de audiência 
simulada desses casos.

A Câmara Técnica foi responsável por orientar 
os alunos na formulação das denúncias, na ela-
boração da defesa do profissional denunciado e, 
também, na criação das infrações éticas utiliza-
das durante a simulação. Os alunos foram trei-
nados a interpretar o caso descrito na denúncia 
interagindo com o Presidente da Comissão de 
Ética, Wilson Chediek, que conduziu as audiên-
cias, numa situação de extrema similaridade com 
os casos reais recebidos diariamente no Conse-
lho Regional de Odontologia de São Paulo. 

As simulações reuniram alunos e docentes 
da especialização em Odontologia Legal, que 
puderam conhecer mais a fundo a dinâmica 
de uma audiência de conciliação e instrução 
em processo ético disciplinar. A cada passo da 
audiência, os presentes puderam compreender 
os procedimentos do processo, a forma de in-
terpretação do CROSP em infrações éticas e 
os fatores complicadores na conduta dos ins-
critos, situações vivenciadas pela Comissão de 
Ética diariamente.

Os casos simulados se desenvolveram em 
duas sessões, com duração média de uma hora 
cada. Na primeira, um paciente denunciava um 
cirurgião-dentista alegando descontentamen-
to com os resultados de seu tratamento, bem 
como falta de orientação quanto a possíveis al-
ternativas. Na segunda, a denúncia versava so-
bre conflitos entre colegas, abordando o desvio 
de pacientes e a concorrência desleal. As duas 
situações tiveram pós-graduandos nos papéis 
de defesa, acusação, testemunhas e advogados, 
com discussões moderadas por Chediek e pela 
advogada da Comissão de Ética, Roberta Rizzo. 
Para dar continuidade à atividade, o CROSP re-
alizará com o mesmo grupo a simulação de jul-
gamento dos casos discutidos. Assim, será pos-
sível oferecer aos pós-graduandos a percepção 
completa dos trâmites de um processo ético. 

O evento também ilustrou as ações do CROSP 

Ordem no tribunal!
como órgão que zela pela ética, orientando os 
cirurgiões-dentistas com informações sobre res-
ponsabilidade ética, civil e criminal.

Com o sucesso do piloto, a expectativa é a de que 
novos simulados sejam realizados em outras Ins-
tituições de Ensino do estado de São Paulo, abran-
gendo alunos de graduação e pós-graduação. A 
intenção é ampliar o diálogo entre a academia e o 
Conselho, para uma formação cada vez mais com-
pleta dos futuros profissionais e dos especialistas.

Odontolegista
O  coordenador do Departamento de Odonto-

logia Social da FOUSP, Prof. Dr. Rodolfo Melani, 
presente na audiência simulada, destacou a rele-
vância do projeto desenvolvido pelo CROSP e 
defendeu a Odontologia Legal como essencial nas 
questões de natureza ética, pericial, criminal e cí-

vel. O trabalho e a análise dos eventos relacionados 
com a área de competência do cirurgião-dentista 
têm por objetivo a busca da verdade para solucio-
nar os casos, à luz da ética e legislações vigentes.

A Odontologia Legal forma profissionais que 
são responsáveis por formar outros colegas com 
ênfase nos princípios éticos e bioéticos da pro-
fissão. Dentre suas atribuições, o odontolegista 
analisa fichas clínicas, realiza exames cadavéricos 
e, por análise comparativa de documentos, pode 
apurar dados relevantes para o sucesso de uma 
investigação. A estimativa da idade da vítima, a 
recuperação do DNA para identificação de um 
potencial crime são exemplos de atuação.

Também exerce atividade em convênios odon-
tológicos como auditor e gestor, orientando os 
colegas quanto ao uso correto do prontuário e 
adequado relacionamento com pacientes.
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ética8

P ara o profissional da Odontologia, é favo-
rável dispor de um suporte ético estrutura-
do por outros colegas da categoria, conhe-

cedores, portanto, das especificações da carreira 
e de sua situação no contexto mais amplo da re-
alidade nacional. 

Esse suporte deve ser consolidado como um 
“espaço”, para que o debate esteja sempre presen-
te e para que haja um ambiente em que a classe 
possa esclarecer suas dúvidas e contar com pes-
soas capazes de aprofundar as questões. 

O CROSP acredita no exercício regido por 
princípios que disciplinam a conduta moral e éti-
ca dos profissionais, portanto, entre outras ações, 
apoia a criação de Comitês de Ética Odontológi-
ca. Estes  diferem da Comissão de Ética dos Con-
selhos Regionais de Odontologia, porém podem 
contribuir para o cumprimento das normas esta-
belecidas pelo Código de Ética Odontológica e, 
consequentemente, para o prestígio e bom con-
ceito da Odontologia.  

O Conselho Federal de Odontologia ainda não 
criou normativa que regulamente esses comitês 
como extensões da Comissão de Ética do Conselho 
Regional, fato que já acontece nas áreas de Medicina 
e de Enfermagem, onde há a participação de mem-
bros do Conselho na estrutura dessas comissões.  

Inserido em hospitais ou unidades públicas 
– como já ocorre no Hospital das Clínicas, por 
exemplo –, o Comitê de Ética Odontológica pos-
sibilita o esclarecimento e até a resolução de pro-
blemas sem a necessidade de acionar esferas dis-
ciplinares mais amplas da categoria. Sua função 
primordial é orientar as equipes odontológicas 
com base nos princípios éticos e bioéticos da pro-
fissão, contextualizados nas normas de conduta 
expressas por regimento interno, estatuto ou ou-
tros atos regulamentares da entidade ao qual se 
encontram vinculados. Consequentemente, con-
tribuem na solução rápida de eventuais conflitos 
entre profissionais da saúde ou entre profissional 
e paciente. Além disso, constituem-se também 
em espaços de discussão na área odontológica  
disponibilizando mecanismos de interlocução 
sobre condutas a serem adotadas em casos es-
pecíficos de relacionamento profissional, assim 
como em outras demandas que podem surgir no 
cotidiano da equipe de saúde bucal, contribuin-
do para que condições mínimas estruturais, de 

são alternativas de apoio ao bom exercício da Odontologia
Mais do que fomentar debates, os comitês dão luz aos problemas encontrados 
e podem apontar caminhos para dirimir conflitos éticos 

Comitês de Ética

biossegurança, de materiais e produtos e de re-
cursos humanos, sejam mantidas, restauradas ou 
adequadas, tudo visando ao melhor desempenho 
da Odontologia em prol da saúde da população.  

O trabalho do Comitê de Ética não é o mes-
mo que se realiza nas Comissões de Ética dos 
Conselhos Regionais de Odontologia, devendo 
ser considerado que não lhes cabe, por exem-
plo, aplicar as penalidades previstas no Código 
de Ética. No entanto, o objetivo comum  é  zelar 
pelas normas disciplinares, pelo prestígio e pelo 
bom conceito da Odontologia. 

Denúncias   
Abrigando ainda a competência de denunciar, 

os Comitês poderão averiguar atos que indiquem 
infração às normas éticas, encaminhando cópia de 
todo o processo de apuração e sua conclusão à Co-
missão de Ética do CROSP, para que esta, por sua 
vez, realize a avaliação do caso, aplicando eventu-
ais sanções disciplinares aos envolvidos.  

Essa atuação do Comitê de Ética é consideravel-
mente importante para a averiguação das infrações, 
visto que nem todos os casos, controvérsias ou con-
flitos são direcionados ao Conselho Regional por 

meio de denúncia de pacientes, de profissionais ou 
de entidades. Segundo seus idealizadores, os Co-
mitês devem contar com livre acesso à Comissão 
de Ética do CROSP, podendo então tornar-se uma 
alternativa primária para prevenir e minimizar con-
flitos, além de atender a maior demanda consultiva 
por parte das entidades.

Ensino superior    
A atenção com questões éticas e bioéticas em 

Odontologia deve se iniciar ainda na formação 
do profissional e não pode ser resumida ao aper-
feiçoamento do atendimento técnico de pacien-
tes em busca de cura ou prevenção. As Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Odontologia afirmam que o curso “(...) tem 
como perfil do formando egresso/profissional 
o Cirurgião Dentista, com formação generalis-
ta, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em 
todos os níveis de atenção à saúde, com base no 
rigor técnico e científico.”  

Deverá ainda esse profissional ser “Capacita-
do ao exercício de atividades referentes à saúde 
bucal da população, pautado em princípios éti-
cos, legais e na compreensão da realidade social, 
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cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua 
atuação para a transformação da realidade em 
benefício da sociedade”, conforme dispõe o Arti-
go 3º daquelas diretrizes curriculares.   

Por isso, faz parte das atribuições do cirur-
gião-dentista prezar pelo princípio basilar do 
compromisso com a saúde e a dignidade do ser 
humano, de forma que todos os atos praticados 
busquem alcançar o bem-estar e o zelo pela vida 
do paciente e da sociedade. Uma grande preo-
cupação ética sobre a atuação odontológica, que 
obviamente não pode se pautar por práticas mer-
cantilistas, antecede também a supervalorização 
das tecnologias de ponta.  

Considere-se ainda que, na atualidade, a visão 
interdisciplinar das ciências não permite pensar 
de forma isolada em determinada área de atuação.  

Por isso, o cirurgião-dentista não pode mais se 
ver como um profissional que pode ou deve atu-
ar sozinho, sendo fundamental o relacionamento 
saudável entre a equipe odontológica e as demais 

equipes de profissionais da saúde. Os Comitês aju-
darão no fortalecimento dessa compreensão, que 
nem sempre é abordada no processo formativo 
com o enfoque e a importância necessários.

Fale Conosco, Ouvidoria e Portal da Transparência são alguns dos canais oferecidos 
pelo CROSP para intensificar o acesso da população a dados públicos 

Acesso à informação em prol da

cidadania
c om o propósito de conferir constan-

te transparência e estimular o exer-
cício da cidadania, a  divulgação de 

informações sobre gestão e resultados de ações 
desenvolvidas para a classe odontológica tem 
sido intensificada pelo CROSP em diversos 
meios de comunicação.

Além do site, redes sociais, jornal e revista 
veiculados pelo Conselho, também são canais à 
disposição a Ouvidoria, o Fale Conosco e o Por-
tal da Transparência, este último baseado na lei 
12.527/2011, que regulamenta o direito constitu-
cional de acesso às informações públicas. 

A Administração – seja nos âmbitos muni-
cipal, estadual ou federal – possui uma série de 
instrumentos de gestão. Na avaliação do CROSP, 
conhecê-los e saber suas funções é fundamental 
para o exercício da cidadania. Neste sentido, o 
Portal da Transparência mantido pelo Conselho 
é um “espaço” na internet dedicado à oferta de 
dados oficiais para a livre consulta dos cidadãos. 

Licitações, contratos, receitas, despesas, tesou-
raria e recursos humanos já estão à disposição no 
Portal para quem deseja conhecer. Vale lembrar 
que novos conteúdos são adicionados gradativa-
mente pelo Conselho. 

Já a Ouvidoria é um recurso que também pode 
ser acionado via internet, mas tem como função 

primordial a solução de problemas de forma im-
parcial, especialmente dos profissionais da área 
de saúde bucal inscritos no CROSP. 

Pela Ouvidoria normalmente são conduzidas 
as dúvidas ou resolução de problemas que não 
puderam ser solucionados por meios tradicio-
nais de atendimento. Trata-se, portanto, de um 
canal mediador.

A Ouvidoria também é capaz de orientar os 
profissionais de saúde bucal em suas relações 
institucionais, mas vale lembrar que esse é um 
recurso à disposição daqueles que discordarem 
de uma solução apresentada previamente por 
um profissional ou área responsáveis. 

Assim como a Ouvidoria, o Fale Conosco tem 
‘mão dupla’. Ou seja, mais do que servir como 
uma base para a consulta de informações, pode 
ser operado para que o cidadão faça denúncias, 
críticas, elogios, reclamações e sugestões direta-
mente ao CROSP.

As dúvidas que chegam ao Fale Conosco são 
encaminhadas internamente pelo CROSP e res-
pondidas com a maior brevidade possível, de 
acordo com a natureza do questionamento. Para 
acessar o Fale Conosco, o endereço é www.crosp.
org.br/faleconosco.

Ainda na esteira das exigências sobre transpa-
rências dos Conselhos, vale destacar que no início 

deste ano o Tribunal de Contas da União (TCU) 
tornou público um amplo levantamento, seguido 
de auditoria, mostrando o desconhecimento e a 
interpretação equivocada, por parte de muitas or-
ganizações, quanto à aplicação da chamada Lei de 
Acesso à Informação (LAI). 

Editada em 2011, a LAI é mais popularmen-
te conhecida como a Lei da Transparência. De 
inquestionável importância para a administra-
ção pública e apoiada incondicionalmente pelo 
CROSP, a apuração do TCU acabou por deter-
minar aos Conselhos – em articulação com seus 
regionais vinculados – a instituição de procedi-
mentos para a disponibilização de dados para a 
consulta dos inscritos e cidadãos em geral.
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P ara que uma sociedade funcione de ma-
neira saudável, é preciso contar com 
pessoas que colocam seu talento, suas 

habilidades, suas competências à disposição 
da comunidade. Em reconhecimento a essa 
contribuição para o bem comum, escolhem-se 
datas para lembrar e homenagear essas pesso-
as. Com os profissionais da Odontologia, isso 
não poderia ser diferente. 

O dia 25 de outubro foi o escolhido para ce-
lebrar o Dia do Cirurgião-Dentista. A data que 
homenageia os profissionais que levam mais 
qualidade de vida à população é uma referência 
ao decreto nº 9.311, de 25 de outubro de 1884, 
que determinou o surgimento dos primeiros 
cursos de Odontologia no Brasil, mais precisa-
mente nas Faculdades de Medicina do Rio de 
Janeiro e da Bahia. 

A data foi reconhecida pelo Conselho Federal 
de Odontologia por meio da Resolução 96, de 24 
de junho de 1976. Desde então, muitos foram os 
avanços na prática odontológica, tanto em favor 
do paciente quanto do profissional. Hoje, é fato 
que o cirurgião-dentista se aproxima cada vez 
mais de um cenário de ampla compreensão de 
que seu trabalho permite resgatar a autoestima 
e também a dignidade do ser humano. 

A nobre missão de resgatar a

Em nossa homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista, comemorado em 25 
de outubro, procuramos compreender motivações que levam à busca pela 
Odontologia como carreira, mostrando que a sua prática é muito mais do que 
um conjunto de técnicas e conhecimentos sobre anatomia, patologia e fisiologia

autoestima e 
a dignidade

“CAPITULO I DA INSTITUIÇÃO 
DAS FACULDADES 

Art. 1º Cada uma das Faculdades de 
Medicina do Imperio se designará pelo 
nome da cidade em que tiver assento; 
será regida por um Director e pela 
Congregação dos lentes, e se comporá 
de um curso de sciencias medicas e 
cirurgicas, e de tres cursos annexos:  
o de pharmacia, o de obstetricia e 
gynecologia e o de odontologia.”
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É mais fácil obter 
o que se deseja com 
um sorriso do que 

à ponta de espada.” 
William Shakespeare

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

O passar dos anos tem mostrado que a Odon-
tologia segue em constante aperfeiçoamento e 
desse dinamismo resulta uma carreira que pro-
gressivamente se reorganiza, constituindo, por-
tanto, um desafio aos seus profissionais. Uma re-
ceita simples, contudo, permanece inalterada: o 
consenso de que o atendimento oferecido ao pa-
ciente com postura ética e acolhedora contribui 
para desmistificar o medo e enaltecer a profissão. 

Uma das definições mais conhecidas quando 
o assunto é saúde bucal diz que a Odontologia é 
uma profissão singular por exigir dos que a ela se 
dedicam o conhecimento científico de um médi-
co, o senso estético de um artista, a destreza ma-
nual de um cirurgião e a paciência de um monge. 
Vamos aprofundar um pouco esses tópicos... 

Essa forma de descrever a Odontologia não se 
tornou popular à toa. Ela contempla os pilares 
da profissão, em seus aspectos científicos, esté-
ticos e humanos. A Odontologia, portanto, deve 
ultrapassar a dimensão biológica centrada nos 
aspectos anatômicos e fisiológicos do chamado 
complexo craniofacial para uma compreensão 
da pessoa em sua totalidade. 

Atualmente, o Brasil reúne o maior número 
de cirurgiões-dentistas no mundo. Até o fecha-
mento desta edição e de acordo com o CFO 
– Conselho Federal de Odontologia –, o país 
conta com 283.202 cirurgiões-dentistas, sendo 
115.976 homens e 167.226 mulheres. A escolha 
pela profissão segue motivos diversos. 

A tradição secular acumulada pela Odontolo-
gia no Brasil contribuiu para a orientação pro-
fissional de muitas famílias. Ainda hoje é possí-
vel reconhecer gerações de cirurgiões-dentistas, 
bem como testemunhar a chegada de novos 
profissionais que optaram por essa carreira a 
partir da admiração pelos seus pais. 

Há também os que se sentiram financeira-
mente atraídos pela atividade, os que aposta-
ram na gratificação de exercer um trabalho na 
condição de profissional liberal, além dos sim-
patizantes das matérias biológicas que, em meio 
às possibilidades do vestibular, se identificaram 
com a alternativa de contribuir para uma socie-
dade com sorrisos saudáveis. 

Uma nobre missão 
Como determinar aquilo que move diaria-

mente profissionais da Odontologia? 
Muitos se referem, de uma maneira ou de ou-

tra, à paixão por cuidar de pessoas. Outros, sen-
tem-se valorizados pelo reconhecimento cada 
vez maior da ciência que credita ao cirurgião-
-dentista um importante papel na manutenção 
da saúde integral dos indivíduos. Há, ainda, 
quem destaque o contentamento por sentir-
-se parte da transformação de vidas, graças ao 
resgate da dignidade que sorrisos saudáveis po-
dem proporcionar. 

Seja sob a ótica de especialistas em saúde, seja 

sob a ótica do paciente, é unânime a impor-
tância conferida ao cirurgião-dentista por suas 
contribuições à sociedade. A dimensão que a 
Odontologia alcança na atualidade, com práti-
cas curativas e preventivas amplamente disse-
minadas por meio da educação da população e 
de programas sociais, tem transformado a vida 
do paciente e a forma como ele interage com o 
meio. Logo, pode-se afirmar que o cirurgião-
-dentista impacta positivamente não apenas a 
vida de quem necessita ter sua saúde bucal res-
tabelecida, mas a sociedade como um todo.

E como não mencionar a destreza que o 
cirurgião-dentista necessita ter para ser tão 
firme quanto preciso na execução de trabalhos 
minuciosos e que alcançam pontos dificilmen-

te identificáveis por não odontólogos?
Mas a nobre missão do cirurgião-dentista vai 

além. Em muitos casos, oferece aos seus pacien-
tes, como consequência de um tratamento, o 
resgate da harmonia ao rosto, o que pode ser ex-
tremamente gratificante. Afinal, além de todos 
os benefícios para a saúde propriamente dita, 
um sorriso saudável pode ser o diferencial para 
a manutenção da autoestima, mais uma contri-
buição para a melhoria das relações sociais. 

Não menos importante, a paciência é uma 
marca característica do cirurgião-dentista. Sa-
ber aguardar a resposta biológica de cada indi-
víduo ao tratamento que está sendo realizado, 
pode ser destacado entre os motivos de orgulho 
de quem atua na profissão. 

As mudanças que vêm ocorrendo na Odon-
tologia e que estão se refletindo no perfil dos 
profissionais, no tipo de serviço oferecido, no 
número de horas trabalhadas, nos estudos de 
pós-graduação e no nível de satisfação profis-
sional são cada vez mais objeto de discussão e 
análise de especialistas, pois exercem grande 
influência na opção pela carreira. Sejam quais 
forem as razões que motivam um cirurgião-
-dentista, uma vez que atue dentro das práticas 
legais e éticas que regem a profissão, a Odonto-
logia cumprirá com êxito sua nobre missão de 
preservar e salvar vidas.
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A inda que muito atraente, a opção pelo 
Simples Nacional não é vantajosa em 
todos os casos. A conta final depende 

da folha de pagamento e do faturamento anual 
de quem está declarando o imposto. De forma 
generalizada, pode-se dizer que quanto mais o fa-
turamento se aproxima do teto estipulado, maior 
é a alíquota pelo Simples. No entanto, quanto 
maior for o gasto com funcionários, maior será a 
alíquota pelo lucro presumido.

Cada empresa deve fazer uma simulação e con-
tar com o apoio de um contador para avaliar se vale 
mais a pena utilizar o Simples ou optar pelo lucro 
presumido. A análise deve ser feita caso a caso, mas 
de forma generalizada, para quem tem uma folha 
de pagamento que gire em torno de 25% da empre-
sa, o Simples pode ser a melhor opção. Caso a folha 
de pagamento seja pequena diante dos gastos e o 
faturamento alto, talvez o ideal seja dar preferência 
à tributação pelo lucro presumido.

É importante mencionar ainda que o Simples 
Nacional facilita a contabilidade dos empresários 
ao unificar oito impostos em um único documen-
to – além dos encargos previdenciários. Com receio 
de esquecer alguma conta, o que poderia significar 
multas no futuro, muitos optam pela facilidade. 

Além disso, é preciso ter em mente a manuten-
ção do faturamento no longo prazo. Uma vez fei-
ta a opção é preciso levá-la adiante até o próximo 
exercício, renovado no início de cada ano. 

Muitos cirurgiões-dentistas discutem a possi-
bilidade de menor incidência tributária propi-

Cada empresa deve 
fazer uma simulação 
e contar com o apoio 

de um contador 
para avaliar se vale 
mais a pena utilizar 

o Simples ou optar pelo 
lucro presumido

Reprodução da tabela do PLC 125/2015

Busca pela unificação dos impostos e menor alíquota tributária 
requerem análise criteriosa. As vantagens do modelo estão vinculadas 
a determinados perfis de empresas 

como opção

Cuidados ao considerar o
Simples Nacional

ciada pelo programa Simples Nacional. O tema 
é recorrente, exige cuidados, e ganhou novo fô-
lego com as discussões e tramitações do Projeto 
de Lei Constitucional 125/2015, previsto, até o 
fechamento desta edição, para ser avaliado pela 
Câmara dos Deputados neste mês (outubro). 
Pela proposta,  a incidência tributária no pro-
grama Simples Nacional aos profissionais será 
ainda menor (veja tabela), desde que compro-
vem gastos de, pelo menos, 22,5% do seu fatu-
ramento com a folha de pagamento.

Se aprovado, portanto, os cirurgiões-dentistas 
passam a ser inclusos na categoria 3 do Simples 
Nacional, em que a alíquota é de 6% para rendi-
mento de até R$ 180 mil por ano. 

É importante ressaltar que o empresário não 
pode ser pró-labore, ou seja, só entra nesse sis-
tema se tiver definido salários, encargos e tudo 
o que envolve pagamento de pessoal. Se os seus 
gastos com pessoal não estiverem corretamen-
te enquadrados, não poderá usufruir da tabela, 
em caso da aprovação.

Luta em prol da categoria
O CROSP é protagonista na luta pela aprova-

ção da emenda que regulamenta o Simples Na-
cional. Em junho de 2013, a autarquia enviou 
ofício ao Conselho Federal de Odontologia 
(CFO) para solicitar apoio à inclusão dos con-
sultórios odontológicos no Simples Nacional.

Em 2014, o CROSP participou de audiência 
pública no Plenário da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, e ainda acompanhou as votações na 
Câmara, que aprovou por unanimidade o texto 
base do PLC 221/12, que universaliza o acesso 
do setor de serviços ao Simples Nacional. 

O Simples Nacional é um sistema de tribu-
tação que consolida diversos impostos federais 
(Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
- CSLL, Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - Cofins, Imposto sobre 
Produtos 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).

Tabela pretendida Tabela em vigor
Faixa

180.000

360.000

720.000

1.800.000

3.600.000

4.800.000

Faixa
180.000

360.000

720.000

1.800.000

3.600.000

4.800.000

Alíquota
6%

11%

13,5%

15,4%

24,5%

31%

Alíquota
15,5%

18%

19,5%

20,5%

23%

24%

Redutor
0

9.000.00

18.000.00

31.680.00

141.480.00

563.889.60

Redutor
0

4.500.00

9.900.00

17.100.00

62.100.00

243.621.00
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O estágio, no Brasil, já se firmou como 
uma maneira de garantir a estudan-
tes universitários a oportunidade de 

conhecer a realidade da prestação dos serviços 
odontológicos e dar os primeiros passos na car-
reira. Apesar de ser uma atividade regulamenta-
da e com normas específicas, que observam in-
clusive as diferenças entre cada profissão, ainda 
existem dúvidas sobre o assunto. Se não forem 
sanadas, podem representar desrespeito a leis e 
normas que regulamentam sua boa prática. 

Na Odontologia, após os primeiros anos de 
estudos sobre as diversas disciplinas introdu-
tórias, o estudante começa a ensaiar o aten-
dimento clínico com o apoio de manequins 
odontológicos e práticas laboratoriais. Essa fase 
é essencial e vai preparar o acadêmico para os 
primeiros contatos com pacientes. 

No entanto, é somente a partir do quinto se-
mestre letivo do curso de graduação em Odon-
tologia que o estudante poderá exercer o que é 
chamado de prestação supervisionada de aten-

à prática
Da sala de aula

Como garantir que o estágio na Odontologia esteja dentro das normas legais   

dimento a pacientes. Ou seja, o estágio realiza-
do nas clínicas odontológicas das Instituições de 
Ensino Superior (IES) ou por meio do vínculo de 
estágio, sob supervisão docente. 

É preciso um tempo de maturação do conheci-
mento acadêmico e, mesmo quando a prática co-
meça a ser permitida, existe sempre a exigência 
do acompanhamento pelo professor responsável. 

Vale ressaltar que a experiência do estágio du-
rante a graduação é de extrema importância para 
a completa formação do cirurgião-dentista. Com 
ela é possível chegar ao aprendizado de compe-
tências próprias da atividade e à contextualização 
curricular, ou seja, o aluno tem a oportunidade 
de ver na prática como funciona o conteúdo teó-
rico adquirido na faculdade. 

O objetivo do estágio é preparar o estudante para 
o mercado, porém deve propiciar também o de-
senvolvimento da capacidade pessoal de mobilizar, 
articular e colocar em ação conhecimentos, habili-
dades, atitudes e valores necessários ao exercício da 
profissão. É a partir do estágio que o estudante ad-

quire habilidade necessária à execução das diversas 
técnicas de tratamentos disponíveis na Odontolo-
gia, com percepção e aprimoramento de diagnós-
tico, planejamento terapêutico, suas alternativas, 
intercorrências e demais fatores que cercam a prá-
tica odontológica. Ainda vale lembrar que o estágio 
não se refere somente à prática clínica, mas também 
engloba os conhecimentos epidemiológicos neces-
sários, com avaliação do meio social, que abrangem 
a população e cada ser humano. 

Quando essa experiência acontece de modo 
devidamente programado, assistido e supervi-
sionado pelo docente da IES, facilita-se ao alu-
no o acesso a uma visão panorâmica e atual da 
profissão odontológica, bem como auxilia-se a 
construção de um perfil profissional generalista, 
humanista, crítico e reflexivo, com capacidade de 
atuação em todos os níveis de atenção à saúde. 

No estágio será possível praticar princípios éticos 
e compreender a realidade social, cultural e econô-
mica da profissão e da população atendida. Dessa 
forma aumentam as possibilidades de dirigir a atu-
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O estágio em 
estabelecimentos 

odontológicos públicos ou 
privados, de pessoas físicas 

ou jurídicas, só pode ocorrer 
se houver o adequado 

vínculo com a IES, a partir 
da celebração de um termo 

de compromisso entre aluno, 
IES e o estabelecimento

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

ação de quem está em formação para a transforma-
ção da realidade em benefício da sociedade. 

Merece destaque, ainda, o papel fundamental 
do cirurgião-dentista no diagnóstico precoce de 
muitas doenças sistêmicas, que podem se mani-
festar inicialmente na boca. O desenvolvimento 
da prática para a identificação precoce desses si-
nais possibilita o adequado encaminhamento e in-
dicação de tratamentos inter, trans e multidiscipli-
nares, o que pode ser fundamental para preservar 
e resguardar a saúde do indivíduo como um todo, 
e não só a bucal. O estágio supervisionado, por-
tanto, tem papel essencial também para o desen-
volvimento dessa percepção global do paciente. 

A prática do estágio pode ser realizada dentro 
da própria Instituição de Ensino Superior (IES), 
por meio das clínicas da faculdade. É possível 
atuar também em estabelecimentos públicos ou 
privados, de pessoas físicas ou jurídicas, desde 
que com supervisão direta dos professores da IES 
e atendimento às regras pertinentes estabelecidas 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Cur-
so de Graduação em Odontologia (DCN – Res. 
CNE/CP 03/2002) e normas do Conselho Fede-
ral de Odontologia (CFO), em obediência à Lei 
de Estágio vigente (Lei 11.788/2008).  

De acordo com essas diretrizes, o projeto pe-
dagógico do curso de Odontologia deve contar 
com organização curricular estruturada para 
o desenvolvimento das competências profis-
sionais. É obrigatório indicar também a carga 
horária adotada, os planos de realização do es-
tágio profissional supervisionado, os critérios e 
procedimentos de avaliação da aprendizagem, 
bem como instalações, equipamentos, recursos 
humanos, tecnológicos e literários necessários 
para o graduando. 

Essa norma determina ainda que os estágios 
curriculares dos estudantes de Odontologia são 
atividades de competência única e exclusiva das 
instituições de ensino de graduação. Cabe a elas 
regular a matéria e dispor sobre a inserção do es-
tágio curricular no programa didático-pedagógico. 
Também estão a cargo das instituições as definições 
sobre carga horária, duração e jornada do estágio 
curricular (que não pode ser inferior a um semestre 
letivo), assim como a sistemática de organização, 
orientação, supervisão e avaliação do processo. 

É papel também das IES contribuir com a fis-
calização do cumprimento das normas, em har-
monia com o Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo (CROSP), que deverá ser informa-
do sobre os graduandos aptos ao exercício do 
estágio e os termos de compromisso celebrados. 

Como o estágio pode ocorrer 
O estágio em estabelecimentos odontológicos 

públicos ou privados, de pessoas físicas ou ju-
rídicas, só pode ocorrer se houver o adequado 
vínculo com a IES, a partir da celebração de um 
termo de compromisso entre aluno, IES e o esta-
belecimento. Nesse processo, a presença de um 

dos professores da graduação é obrigatória. Ca-
berá a ele supervisionar e orientar o aluno, como 
ocorre nas clínicas odontológicas da Faculdade. 

  
Exercício ilegal 

A prática da Odontologia por pessoa não 
legalmente habilitada e sem o correto vínculo 
de estágio configura exercício ilegal da Odon-
tologia, de acordo com o Art. 282 do Código 
Penal Brasileiro: 

 “Art. 282, CP: Exercer, ainda que a títu-
lo gratuito, a profissão de médico, dentista 
ou farmacêutico, sem autorização legal ou 
excedendo-lhe os limites. Pena: detenção 
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. Parágrafo 
único: se o crime é praticado com o fim de 
lucro, aplica-se também multa”. 

Se houver danos à saúde de algum paciente, 
as consequências judiciais se agravam. Pode 
haver processo na esfera cível de indenização 
por danos morais e materiais, envolvendo 
não só o causador do prejuízo mas também 
quem permitiu a atuação ilegal. 

 Além disso, o descumprimento da lei é con-
siderado infração ética por acobertamento de 
exercício ilegal, conduta cuja averiguação é de 
competência do CROSP. As consequências 
nesse caso pesariam tanto para a pessoa física 
(cirurgião-dentista ou outro profissional da 
Odontologia) quanto para a pessoa jurídica 
(estabelecimentos de assistência Odontológi-
ca) que propiciou a prática ilegal. 

A Instituição de Ensino e a Coordenação do 
curso também correm risco de punição caso 
viabilizem a ocorrência de estágio fora da facul-
dade, sem observância das regras mencionadas. 

A frequência de denúncias de casos de su-
postos estágios ilegais tem aumentado em 
decorrência, principalmente, do descum-
primento de requisitos fundamentais para 
sua realização.

Por fim, vale lembrar que o estudante de 
Odontologia não pode manter vínculo de 
estágio para realizar atividades (ou mesmo 
anunciar que as realiza) de competência de 
Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal (TSB 
e ASB), pois são profissões reconhecidas e 
regulamentadas por Lei. O exercício dessas 
atividades exige formação específica e regis-
tro no CROSP, de maneira que a inobservân-
cia desses requisitos legais também configura 
infração penal prevista no Art. 47, da Lei das 
Contravenções Penais (DECRETO-LEI Nº 
3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941).



não lhe darão qualquer tipo de retorno e, não se 
engane, a dica vale para o campo pessoal, o pro-
fissional e o financeiro. A mente deve se concen-
trar naquilo que desejamos, não em pensamen-
tos negativos – muitas vezes incentivados por 
aqueles que não têm nenhum envolvimento com 
nossos projetos futuros.

Não misture as coisas
É comum, especialmente nos consultórios 

menores, que sócios e proprietários administrem 
o dinheiro da empresa junto às contas pessoais. 
Não vá por esse caminho, definitivamente! De-
pois de um tempo, será praticamente impossível 
distinguir o que é particular do que é do consul-
tório. O mínimo para que essa separação ocorra 
tranquilamente é ter contas bancárias diferentes, 
mas o ideal mesmo é que haja um especialista 
responsável por fazer a administração. 

Além disso, é sempre importante prever um ren-
dimento para que possa pagar as próprias contas 
– além daquelas que possui dentro do consultório. 
Assim, deve haver um salário planejado para rece-
ber no fim de cada mês. Para isso, há dois formatos 

planejamento18

F altando pouco menos de três meses para a 
chegada de 2017, agora é hora de atenção 
para manter o sucesso profissional e a or-

ganização financeira. Consultamos espe cia               listas 
em planejamento e resumimos suas orientações 
em 10 dicas. Algumas enfa tizam a importância do 
controle das contas, outras abordam as melhorias 
que podem ser realizadas na rotina de consultório. 
Em comum, todas prezam por desenvolvimento e 
podem ser seguidas sem medo. Confira:

Coloque tudo no papel
Para garantir o sucesso é fundamental 

determinar um objetivo. Para isso, uma sugestão 
é colocar o plano no papel. Em tempos de tec-
nologia digital, leia-se fazer uma planilha bem 
organizada ou listar tudo no próprio editor de 
texto. Mas se você não for adepto da informáti-
ca, um caderno para as principais anotações será 
suficiente. Decidir exatamente o que se busca e 
para onde deseja ir é o primeiro passo. O segun-
do é definir um prazo e escrever um plano para 
chegar lá. Com os objetivos expostos no papel, 
a recomendação é fazer algo todos os dias que 
aproxime você de sua meta. Fundamental: afir-
mar para si mesmo que não irá desistir!

Se a meta estiver relacionada à questão finan-
ceira, vale montar uma planilha, anotar tudo 
o que você tem de receita, os gastos esperados 
e as contas que devem ser quitadas. Além de 
mostrar os números do negócio, esse tipo de 
organização permite a visualização das contas 
desejadas, a longo prazo.

Vale ressaltar que tudo deve ser escrito em 
algum lugar. O papel (ou o documento digital) 
serve de lembrete e transforma aquilo que está 
na cabeça em algo “concreto”. Uma boa sugestão 
é também dividir o objetivo final em pequenas 
metas que podem ser cumpridas em curtos pra-
zos e anotar em post-its, dispostos em locais de 
fácil visualização.

Busque hábitos 
saudáveis ao sucesso

Todo objetivo final é ligado, de alguma forma, 
a algo que a pessoa deseja. Mas isso não é sufi-
ciente para que seja atingido de fato. É necessário 
criar hábitos saudáveis para a meta planejada. Há 
um mantra que você pode seguir para fomentar 
esses hábitos de sucesso: faça uma coisa produti-
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De olho no futuro
Pode até parecer cedo, mas assegurar que o próximo ano seja mais tranquilo exige 
uma predisposição que deve ser cultivada desde já. Conheça algumas orientações 
que vão ajudá-lo a entrar em 2017 com o pé direito

va agora, faça uma coisa de cada vez, continue a 
fazer essas coisas ainda que você não esteja pas-
sando por um bom momento. 

Há várias formas de fazer com que os hábitos de 
sucesso se incorporem ao cotidiano. Uma delas é 
fazer o desafio dos 30 dias. Trata-se de um acordo 
a ser feito consigo mesmo, em que algo relaciona-
do ao objetivo final deve ser praticado diariamen-
te ao longo de um mês – e não mais do que isso. 
Ao final do desafio, você perceberá que já está tão 
acostumado ao novo comportamento, que será 
mais fácil continuá-lo do que parar de uma vez.

Dessa forma, a preocupação volta-se ao pro-
cesso, ao invés de se concentrar nos resultados. 
Assumir essa responsabilidade faz com que a 
pessoa tome atitudes coerentes com sua meta 
e fique menos ansiosa para atingir os objetivos, 
tornando-o mais possível de ser alcançado. 

Concentre-se 
no que é útil 

Na esteira da busca por hábitos de sucesso, há 
também aquela máxima: concentre-se no que é 
útil para você. Busque se afastar de projetos que 
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de rendimentos. No “pro labore”, uma remuneração 
é definida e passa a ser dada para proprietários, só-
cios e administradores, sem que haja nenhum be-
nefício trabalhista previsto, como 13º salário, férias 
ou fundo de garantia. Já a “distribuição de lucros” 
remunera todos os sócios da empresa, ainda que 
alguns deles não trabalhem diretamente no local – 
esse formato é previsto na lei e os valores devem ser 
declarados à Receita Federal.

Seja pontual
Se você é um trabalhador liberal, não espere 

para pagar as contas no fim do ano, vendo em ren-
dimentos como décimo terceiro ou férias soluções 
para quitar todas as dívidas. O ideal é que a situação 
seja resolvida o quanto antes, mesmo que aos pou-
cos, pois é comum que os problemas financeiros se 
agravem com o passar dos meses.

Ouça os bem-sucedidos 
Sabe aqueles profissionais que sempre fo-

ram referência para você? Então, ouça o que eles 
têm a dizer sobre seus próprios sucessos. Ninguém 
vive tempo suficiente para descobrir tudo sozinho 
e seria um grande desperdício não escutar aqueles 
que encontraram medidas viáveis para superar pro-
blemas e melhorar a produtividade anteriormente.

Portanto, escute essas pessoas, adapte os con-
selhos à sua própria realidade e pratique-os. O 
que tiver funcionado pode ser levado adiante e 
passado para outras pessoas. Afinal, você tam-
bém pode vir a ser a referência de outras pessoas.

Seja um camaleão
Com as mudanças do cenário econômico, 

os profissionais devem ter tato para se adaptarem 
aos novos tempos. Talvez esse seja o momento 

de, ao invés de adquirir um equipamento que 
exija investimento muito alto, desenvolver uma 
pesquisa junto aos seus pacientes para ter uma 
perspectiva concreta de retorno. 

Uma boa rede de contatos também é es-
sencial para qualquer profissional liberal. 
Em momentos de dificuldades, esses nomes 
podem vir a se tornar parceiros e ajudar no 
crescimento da empresa. Você já listou as 
pessoas com quem pode realmente contar 
em caso de queda nas consultas, por exem-
plo? Além disso, parcerias cultivadas cons-
tantemente tornam os negócios mais susten-
táveis e lucrativos.

De olho no futuro
Não caia em armadilhas. Ainda que o 

consultório pareça estar indo bem, o ideal é que 
você mantenha os olhos abertos. O fluxo de cai-
xa deve permanecer positivo. Portanto, mesmo 
uma leve estagnação pode ser sinal de que algo 
precisa ser modificado ou revisto.

Pague o preço
Assuma a responsabilidade por sua pró-

pria vida. Quando você faz isso, a tomada de de-
cisões assume papel central e o trabalho se torna 
mais produtivo. Ao invés de buscar desculpas para 
o insucesso – sempre colocando os erros em ou-
tras pessoas –, você passará a compreender que 
tudo depende do seu próprio trabalho.

Além de tornar o dia a dia mais produtivo, 
assumir as consequências de seus próprios atos 
ajuda na melhoria da autoestima. Isso ocorre 
porque na mesma medida em que você assume 
seus erros, você também conquista plena convic-
ção de que os sucessos derivam de seu próprio 
trabalho. Você se sente mais digno do sucesso 
que ocorre e se torna menos propenso a errar 
novamente em projetos futuros.

Esteja pronto 
para imprevistos

A quebra de um equipamento importante, os aci-
dentes de trabalho, a repentina demissão de um 
funcionário, a piora do quadro econômico do 
país. Eis algumas situações possíveis que o em-
preendedor deve estar minimamente preparado 
para enfrentar. É necessário que haja reservas de 
dinheiro com valores dedicados a esses momen-
tos de maior instabilidade. Assim, o fundo mo-
netário irá, ao menos, amortecer os impactos dos 
imprevistos na empresa.

Se os gastos ultrapassarem o lucro e não tiver 
jeito de reverter a situação, a melhor saída é ne-
gociar as dívidas. Para as instituições credoras, a 
solução é interessante porque evita que o cliente 
se torne inadimplente. Além disso, pense que, em 
vez de pedir empréstimos em bancos, o ideal tal-
vez seja aplicar o próprio dinheiro na instituição 
credora. Dessa forma, a renda pode ser utilizada 
para quitar os débitos sem que seja necessário 
pagar altos juros por isso.

Em situações emergenciais, abrir mão de um 
carro ou vender acessórios pouco utilizados 
podem se tornar alternativas para diminuir as 
contas. Vale também investir em tecnologias que 
facilitem a vida, como softwares avançados de 
gestão financeira, que reduzem perdas com atra-
sos e gastos com honorários de especialistas.
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Todo esse processo visa 
ser um norteador de 

conduta na avaliação dos 
pedidos cirúrgicos por 
parte da auditoria das 

Operadoras, reduzindo o 
tempo de liberação para o 

procedimento e fortalecendo 
a relação de confiança que 

deve ser mantida entre 
operadoras e profissionais

O Grupo Técnico Externo de Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais (OPME) 
da ANS, do qual o CROSP faz parte, 

tem discutido sobre o relacionamento dos espe-
cialistas com seus pacientes e com as Operadoras 
de Planos de Saúde temas relativos a formas de 
remuneração, protocolos de conduta, sistema de 
informação e monitoramento dos pacientes im-
plantados, preço público dos materiais OPME, 
entendimentos divergentes, entre outros.

A Câmara Técnica de CTBMF do Conselho foi 
responsável por elaborar e apresentar à Agência as 
diretrizes de boas práticas no uso de OPME na área 
de bucomaxilofacial. Como protocolo referencial, 
os especialistas desenvolveram um trabalho com o 
objetivo de direcionar quais materiais OPME são 
básicos para a segurança técnica do procedimento 
cirúrgico, em benefício da saúde do paciente, con-
siderando as evidências científicas e diversidades 
de técnicas, relacionando-os com as patologias 
bucomaxilofaciais, seu caráter de indicação cirúr-
gica, contraindicações, exames complementares 
para diagnóstico, tempo de internação, tipo de 
anestesia, resolutividade e rastreabilidade.

Todo esse processo visa ser um norteador de 
conduta na avaliação dos pedidos cirúrgicos por 
parte da auditoria das Operadoras, reduzindo o 
tempo de liberação para o procedimento e for-
talecendo a relação de confiança que deve ser 
mantida entre operadoras e profissionais. Não se 
trata de um rol taxativo, mas sim, de uma diretriz 
de boas práticas. A indicação de OPME poderá 
variar de acordo com as condições específicas de 
cada paciente, que pode ser justificável por meio 
de exames complementares, técnicas de trata-
mento e literatura científica.

Em setembro, o CROSP promoveu o “I Fó-
rum de Boas Práticas em Cirurgia e Traumato-
logia Bucomaxilofaciais”, na cidade de São Paulo. 
Além de especialistas da área e representantes 
de entidades da Odontologia, o evento contou 
também com a participação de Martha Regina 
de Oliveira, diretora de Desenvolvimento Seto-
rial da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS. A diretora falou sobre a atuação da Agên-
cia na reformulação do modelo de saúde suple-
mentar, em especial no que diz respeito às boas 

Discussão de temas relacionados à Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais ganha força 
e tem, entre outros objetivos, o de nortear a conduta na avaliação dos pedidos cirúrgicos por 
parte da auditoria das Operadoras

Boas práticas 
em CTBMF

práticas entre Operadoras de Planos de Saúde 
e cirurgiões-dentistas especialistas em CTBMF, 
inseridos no segmento médico-hospitalar.

A Câmara Técnica apresentou aos presentes 
o trabalho de arbitragem que vem realizando 
nos últimos dois anos, a partir das resoluções da 

Discussões durante o 
I Fórum de Boas Práticas em 
Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofaciais

ANS e Res. CFO 115/2012. Essas arbitragens já 
aplicam o modelo de boas práticas, avaliando o 
pedido cirúrgico e o resultado da auditoria das 
Operadoras, com o propósito de dirimir confli-
tos quanto ao procedimento cirúrgico proposto 
e quanto aos materiais OPME solicitados, obser-
vando a ciência e a ética profissional.

Não há dúvidas de que há a necessidade de 
uma abordagem mais ampla quanto aos princi-
pais conceitos, conflitos atuais e entendimentos 
éticos sobre o tema. As discussões durante o 
Fórum apresentaram alto nível e deram origem 
a uma agenda de atividades futuras, envolven-
do debates com as Operadoras de Planos, com 
hospitais públicos e privados e com fabricantes e 
fornecedores de OPME.

Martha de Oliveira destacou a importância do 
evento e das ações realizadas pelo CROSP, que 
têm servido de exemplo para todo o país, inclusi-
ve perante as especialidades médicas. Ressaltou, 
ainda, que a ANS publicará as Diretrizes de Boas 
Práticas em CTBMF propostas pelo CROSP, 
material fundamental na construção desse novo 
modelo de saúde suplementar, em benefício dos 
pacientes e do relacionamento saudável entre 
profissionais e operadoras.
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N o período de maio a agosto des-
te ano, a população do estado 
de São Paulo foi impactada por 

uma campanha do CROSP sobre saúde 
bucal. Parte da estratégia de comunica-
ção do Conselho para informar a popu-
lação sobre a importância dos cuidados 
com a boca, a iniciativa foi difundida 
em meios televisivos, impressos, on-line 
e radiofônicos dos municípios paulistas. 

Um filme foi veiculado pelas emisso-
ras SBT, Record e Band. 

O mesmo conteúdo em vídeo foi 
disponibilizado na TV CROSP, e divul-
gado por meio de banners em diversos 
portais de notícias. 

Para ampliar seu alcance e visibilida-
de, a campanha contou com vinhetas 
de 15 segundos veiculadas nos trens do 
metrô, ônibus e terminais rodoviários 
da capital paulista.  

Foram veiculados anúncios em emis-
soras  de rádio da capital, Grande São 
Paulo, além de outros municípios do 
interior do Estado. Em paralelo, leito-
res de 20 jornais de grande circulação 
foram alcançados pela campanha em 
meio impresso.

Saúde bucal
começa em casa
Conheça a abrangência da campanha realizada para sensibilizar as pessoas sobre a adoção 
de hábitos simples para o cuidado bucal e incentivar as visitas regulares ao cirurgião-dentista

7,6%
6,3%

16,5%

19,7%

35,4%

30,9%

t er uma boca saudável é um dos prin-
cipais desejos de consumo dos brasi-
leiros. Uma pesquisa realizada pelo 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) sobre o comportamento 
do brasileiro em período de instabilida-
des econômicas mostra que os tratamentos 

odontológicos são os últimos a serem corta-
dos pelo consumidor. 

De acordo com a pesquisa, realizada em 
agosto deste ano com 790 pessoas, os pro-
cedimentos odontológicos seriam cortados 
por 6,3% das pessoas que participaram da 
amostragem. Este número é inferior a to-
dos os outros itens pesquisados.

do consumidor
Comportamento
Pesquisa mostra que tratamentos odontológicos figuram entre os 
itens menos cortados durante o período de contenção de gastos

índiCe de CorTe eM iTenS peSquiSadoS

Viagens

Bares e restaurantes

TV por assinatura

Cinema e teatro

Planos de saúde

Tratamento 
odontológico

de pessoas na 
capital e Grande 

São paulo

alcance 
estimado de

22milhões

exibição nas linhas 
azul, verde e vermelha 

do Metrô, com 
circulação média 

diária de 
ônibus e usuários 

de terminais 
rodoviários 

puderam assistir 
a vinheta

passageiros de

1638
acessos 

em mídias 
on-line

768mil

Para assistir ao filme veiculado em TV use o leitor 
de Qr-Code ou acesse: http://goo.gl/6tZNKD 

Mais de

de leitores de 20 
jornais diários 

impactados pela 
campanha

9milhões

815
pessoas

mil
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J á está disponível o terceiro volume do 
Guia Prático do CROSP. Nesta edição, a 
publicação reúne informações sobre é  ti        ca 

aplicada aos meios digitais, prescrição e atestados 
odontológicos e responsabilidade ci vil, leis e nor-
mas na Odontologia.

O Guia Prático opera como um suporte com-
plementar ao Programa Integração, apre sen     -
tando um resumo das palestras sobre ética reali-
zadas em todo o estado de São Paulo. 

Os volumes anteriores, que também podem 
ser acessados no site do Conselho, trazem dicas 
e recomendações sobre gestão dos consultórios e 

Para ter acesso ao material, bem como às versões 
anteriores do Guia Prático, use o leitor de Qr-Code 
ou acesse goo.gl/PXsb2q

Em sua terceira edição, publicação reúne conteúdos 
relacionados à ética profissional

clínicas, incluindo atendimento, finanças 
e comportamento on-line, além de ques-
tões sobre publicidade, relacionamento 
com o paciente e uso do prontuário.

Guia prático
Ética é tema do novo
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a praticidade
por trás do código
Tecnologia Qr-Code enriquece leitura por meio da interação entre conteúdos impressos e digitais

A navegação on-line oferece fácil trân-
sito entre diferentes ambientes. Com 
a digitação de um endereço preciso 

ou o simples uso de algumas palavras-chave, é 
possível explorar um determinado assunto e en-
riquecer-se com informações. Mas, e quando se 
trata de meios impressos, seria possível facilitar a 
experiência do “saiba mais”?

Pensando em simplificar a vida dos leitores de 
seu jornal e revista, o CROSP passou a adotar o  
uso de QR-Code em suas publicações. Você já 
pode contar com a novidade que simplifica o aces-
so a conteúdos complementares às matérias, como 
recursos audiovisuais e publicações de apoio.

O Qr-Code, termo inglês que pode ser tradu-
zido como Código de Resposta Rápida, funciona 
como um código de barras que, uma vez decodi-
ficado, se converte em conteúdos interativos. 

Para usufruir a tecnologia e ter acesso aos con-
teúdos complementares em seu dispositivo, basta 
contar com um smartphone e o aplicativo de lei-
tura de Qr-Code de sua preferência. Há diversas 
opções nas lojas de aplicativos para celulares que 
trabalham com iOS ou Android.

Notícias da Odontologia 
estão ao seu alcance 

Agora que você já sabe da praticidade oferecida 
pelo CROSP com a adoção do Qr-Code em suas 
publicações, sugerimos que faça uma experiência 
e também aprecie um acervo especialmente cria-
do para quem deseja se manter informado sobre 
os temas relevantes e cotidianos da Odontologia. 

Acione o leitor de Qr-Codes previamente ins-
talado em seu smartphone ou tablet e aproxime 
o dispositivo de um dos códigos a seguir para co-
nhecer as seções Notícias do CROSP ou Publica-
ções, ambas parte do Portal Informativo.

O Portal Informativo, vale ressaltar, está dis-
ponível no menu lateral à esquerda do site 
(www.crosp.org.br). Nele, pode-se con       sultar as 
versões digitais dos jornais e revistas do Conse-
lho, histórico dos boletins eletrônicos e notícias 
relacionadas ao dia a dia da Odontologia.

Se preferir, pode-se ainda testar a ferramenta 
consultando o Código de Ética Odontológica ou 
o Guia Prático que dá dicas sobre o comporta-
mento on-line.

Notícias do CROSP: 
www.crosp.org.br/noticia.html

Publicações: 
www.crosp.org.br/publicacoes Guia Prático Volume I: goo.gl/00scGd Código de Ética Odontológica: goo.gl/fwWVGd




