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CROSP exige que a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar e as 
operadoras de convênios observem 
e respeitem os preceitos estabelecidos 
no Código de Ética Odontológica
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políticas públicas

Pederneiras, Ferraz de Vasconcelos 
e São Bernardo do Campo vão 
representar SP na final do Brasil 
Sorridente, que premia iniciativas 
bem-sucedidas na Odontologia
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saúde bucal

Análise de amostras de águas 
coletadas em 642 municípios do 
Estado de São Paulo revela que 
mais de 83% delas têm níveis de 
flúor com alta eficácia no combate 
preventivo à cárie e apenas 1% 
pode causar fluorose dentária
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Presidente da Comissão de Ética: 
Wilson Chediek
Presidente da Comissão de Tomada  
de Contas: Nilden Carlos Alves Cardoso

N o dia 11 de agosto, jornalistas de di-
versos veículos de comunicação se 
reuniram na sede do CROSP para 

ouvir o resultado do maior levantamento já re-
alizado no mundo sobre fluoretação da água.

A pesquisa inédita, que coletou 11.715 
amostras de 642 cidades de São Paulo (98% 
dos 645 municípios do estado), apontou que 
83% das amostras estão na faixa ideal em 
termos de prevenção à cárie. Pode-se dizer 
que as conclusões desse importantíssimo 
estudo, feito pelo CROSP e por parceiros 
como o Centro Colaborador do Ministério 
da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal (CE-
COL/USP) e o Laboratório de Bioquímica 
da Faculdade de Odontologia de Piracica-
ba da Unicamp (FOP/UNICAMP), trazem 
uma boa notícia. Agora sabe-se que a maior 
parte da população do estado de São Paulo 
– estimada em 45 milhões de pessoas – con-
some água com níveis adequados de flúor.

Logicamente, o cenário não está perfeito. 
Com 14,5% das amostras abaixo da concentra-
ção aconselhada e 14% delas com teor de flúor 
acima do recomendado, é primordial buscar a 
adequação. Mas acreditamos que esta ação do 
CROSP, feita em parceria com duas das mais 
importantes universidades brasileiras, sinali-
za os próximos passos para um investimento 
maior na saúde bucal da população. 

Outra matéria interessante desta edição, e 
que se relaciona com a boa prática da Odon-
tologia, um valor essencial para o CROSP e 

Expediente

Jornalistas de diversos 
veículos de comunicação 

se reuniram na sede 
do CROSP para ouvir 
o resultado do maior 

levantamento já 
realizado no mundo sobre 

fluoretação da água

Atenção
à saúde bucal da população

toda a classe de cirurgiões-dentistas, é a 
de fiscalização. Estamos empenhados em 
coibir o exercício ilegal da Odontologia, 
já que novos casos de pessoas que atuam 
irregularmente têm aparecido. E temos 
contado com a zelosa colaboração da Po-
lícia Militar, que diligentemente tem nos 
ajudado nessa empreitada.

Em relação à Ética, tema igualmente 
importante para todos nós, mostramos 
como anda o relacionamento entre ope-
radoras de planos de saúde e profissionais 
da Odontologia e atentamos para o fato 
de que os cirurgiões-dentistas devem ter 
consciência de seus deveres e seus direitos.

Há ainda muito mais nessa edição pre-
parada especialmente para você: mos-
tramos a repercussão da campanha dos 
aparelhos ortodônticos falsos; falamos do 
programa Dentista Empreendedor, com 
o Sebrae; reativamos a reflexão sobre a 
economia de água; e persistimos na luta 
da equiparação salarial entre cirurgiões-
-dentistas e médicos funcionários públi-
cos do estado.

Os próximos meses prometem muitas 
novidades e ações pelo bem comum de 
toda a classe da Odontologia. Boa leitura 
e até a próxima!

Claudio Miyake
Presidente do Conselho Regional  
de Odontologia de São Paulo
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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

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: Chantal Brissac (MTB 15.064/SP)
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N o dia 20 de julho, o CROSP encami-
nhou ofício para as operadoras odon-
tológicas do estado de São Paulo e 

também para a ANS, Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, ressaltando uma série de 
pontos importantes no relacionamento entre 
as empresas de planos odontológicos e os ci-
rurgiões-dentistas.

No documento fala-se do contrato obrigató-
rio entre as operadoras e os cirurgiões-dentistas 

e da necessidade de registro das operadoras nos 
Conselhos Regionais de Odontologia – de acor-
do com a Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 
1998 e com a Lei Federal nº 4.324/64 –, o que as 
obriga a observar e respeitar os preceitos éticos 
estabelecidos no Código de Ética Odontológica, 
além das resoluções da ANS e do Conselho Fe-
deral de Odontologia (CFO).

A relação entre as operadoras e os profis-
sionais da Odontologia tem sido marcada, há 

Para a Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia, a classe 
odontológica deve ficar atenta às negociações com as operadoras 

anos, por inúmeros problemas. “Os cirurgiões-
-dentistas não são valorizados e seus honorários 
profissionais não são auferidos de forma corre-
ta. Muitas vezes a operadora lesa o cirurgião-
-dentista, glosando-o. Se ele não tem controle 
sobre todos os serviços, percebe as glosas ape-
nas cinco meses depois, quando não consegue 
mais recorrer. A operadora tem que justificar 
todas as glosas, explicar se houve falha técnica, 
se aconteceu erro no procedimento. Mas isso 

e Credenciados

Atenção às regras de reajuste de contrato entre

Operadoras 
Odontológicas
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Quando e como denunciar 
O cirurgião-dentista deve acionar  

o CROSP sempre que verificar infração  
às normas éticas ou indícios como:
•	 Exigência indiscriminada de raios-X
•	 Glosas imotivadas
•	 Não pagamento dos procedimentos 

realizados
•	 Irregularidades na atuação dos auditores
•	 Descredenciamentos imotivados, 

irregulares ou indevidos
•	 Infração aos direitos fundamentais  

dos cirurgiões-dentistas, estabelecidos  
no Código de Ética Odontológica

•	 Inobservância dos deveres das 
operadoras, estabelecidos no Código  
de Ética Odontológica

•	 Irregularidades nos contratos  
quanto ao reajuste
Na hipótese de denúncia ou 

representação, deverá a mesma conter 
assinatura e qualificação do denunciante, 
qualificação do denunciado (nome da 
operadora), exposição do fato em suas 
circunstâncias e demais elementos que 
possam ser necessários, como nome e 
endereço de testemunhas, se houver.

Documentos gerais que podem fundamentar 
a denúncia, conforme o caso:
1. Cópia do contrato de credenciamento,  
onde consta o valor da Unidade Odontológica 
acordada entre as partes;
2. Cópia das Guias de Tratamento Odontológico;
3. Cópia do Prontuário do Paciente, cujo 
procedimento foi glosado ou questionado;
4. Cópia das comunicações mantidas  
com a Operadora por mensagem eletrônica 
(email), por consultor ou por correspondência 
(carta/telegrama);
5. Cópia de eventual justificativa da glosa 
emitida pela Operadora;
6. Cópia do Recurso de Glosa interposto  
perante a Operadora;
7. Cópia do aditivo de contrato que contém  
as propostas de reajuste de honorários;
8. Cópia dos demais documentos que 
comprovem o alegado.

As denúncias deverão ser encaminhadas 
pelo aplicativo ou site do CROSP, ou ainda 
para a sede, na Avenida Paulista, 688 – térreo 
– CEP 01310-909 – São Paulo, SP, A/C 
Comissão de Ética.

não é feito. Nesses casos de arbitrariedade cabe 
uma denúncia”, diz Wilson Chediek, presidente 
da Comissão de Ética do Conselho.

É fundamental que os cirurgiões-dentistas 
tenham consciência de seus deveres e de seus 
direitos. “Queremos alertar os prestadores de 
serviço que as operadoras não podem propor 
reajuste a partir de porcentagem do IPCA. Se 
não houver acordo entre as partes, o índice a ser 
utilizado é o IPCA pleno”.

De acordo com a orientação da Comissão de 
Ética, a Lei Federal 13.003/2014 e as Resoluções 
Normativas da ANS – Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (RN 363, 364 e 365, todas 
de 2014) disciplinam que no reajuste de ho-
norários, não havendo acordo entre as partes, 
deverá ser aplicado o índice do IPCA calculado 
com base nos últimos 12 meses, conforme da-
dos divulgados pelo IBGE.

O parágrafo 2º, do art 4º da RN 364/14, define 
que o IPCA a ser aplicado deve corresponder ao 
valor acumulado nos 12 meses anteriores à data de 
aniversário do contrato escrito, sendo que eventu-
al fator de qualidade, onde se considerará porcen-
tagem de acréscimo, somente será definido atra-
vés de Instrução Normativa a ser estabelecida pela 
ANS e pelo Conselho Federal de Odontologia.

Para o exercício de 2015, primeiro ano da vi-
gência da RN 364/2014, a ANS determinou que:

1. O IPCA será aplicável nos casos de contra-
tos escritos sem cláusula de forma de reajuste;

2. O IPCA será aplicável nos casos de contratos 
não escritos desde que a relação contratual esteja 
em vigor pelo período mínimo de 12 meses;

3. A aplicação do IPCA para os contratos es-
critos se dará na data de aniversário do contra-
to. Para os contratos não escritos, o IPCA será 
aplicado na data de aniversário do início da 
prestação de serviço.

De igual modo, o Parágrafo Único do art. 9º da 
RN364 determina que a aplicação do IPCA deve 
ser integral, o que implica dizer que estabelecer 
reajuste a partir de porcentagem do IPCA consti-
tui ilegalidade e ilicitude, por afronta à legislação 

Muitas vezes a 
operadora lesa 

o cirurgião-dentista, 
glosando-o. Se ele 

não tem controle sobre 
todos os serviços, percebe 

as glosas quando não 
consegue mais recorrer

vigente. Há notícia de que algumas operadoras 
têm aplicado na renovação dos contratos com os 
prestadores de serviços alíquotas do índice que 
deveria ser aplicado em sua totalidade, sobre o 
valor dos honorários já acordados em contrato 
anterior. Por exemplo, ao prestador que realiza 
determinado procedimento, o reajuste se deu 
na porcentagem de 10% do índice fixado na RN 
364/14 (IPCA); àquele que realiza procedimen-

tos “XYZ”, o reajuste se deu na porcentagem de 
50% do IPCA e àqueles que realizam procedi-
mentos “ABCDE”, o reajuste se deu na base de 
100% do IPCA. 

 “Nesse sentido, esclarecemos e orientamos o 
cirurgião-dentista que se encontrar diante de tal 
irregularidade a denunciar o caso à ANS (0800 
701 9656) e oficializar denúncia no CROSP”, 
aconselha Wilson Chediek. 
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A lém de palestras profissionais e moti-
vacionais, o CROSP tem disponibili-
zado guias práticos que oferecem con-

teúdo de qualidade sobre temas vitais no dia a 
dia do cirurgião-dentista. O volume 1 tratou de 
finanças, atendimento, prescrição e comporta-
mento on-line. 

Já o volume 2, recém-lançado, foca na Ética e, 
mais especificamente, na Publicidade, na relação 
entre o cirurgião-dentista e o paciente, e na ela-
boração de um prontuário adequado.

Em relação à Publicidade, por exemplo, ainda 
hoje algumas propagandas induzem pacientes a 
erro divulgando vantagens irreais por anúncios 
irregulares, ilícitos ou imorais, com uso de ima-
gens antes e depois, modalidades de pagamen-
tos, gratuidades, preços e outras condutas veda-
das pela Lei nº 5081/66 e pelo Código de Ética 

lança o volume 2 do Guia Prático com foco na Ética

Programa Integração
A publicação complementa as palestras presenciais que têm 
acontecido em diferentes cidades do Estado de São Paulo

Programa Integração promove

palestras gratuitas
no interior e na Capital

O Programa Integração oferece palestras 
gratuitas sobre diversos temas de in-
teresse para estudantes e profissionais 

de Odontologia. O objetivo dessa iniciativa é 
atualizar os profissionais e acadêmicos da Odon-
tologia, capacitando-os a exercer seu trabalho 
de forma edificada, além de esclarecer a função 
principal do Conselho: zelar pela ética e a fisca-
lização do exercício profissional de Cirurgiões-
-Dentistas, Técnicos em Prótese Dentária (TPD), 
Auxiliar em Prótese Dentária (APD), Técnicos 
em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliares de Saúde Bu-
cal (ASB), nos âmbitos público e privado.

No ano passado, o programa teve atividades 
em mais de 50 cidades do Estado e em dezenas de 
bairros da capital. Para este mês de setembro, estão 
previstas ações em cidades como Registro, Jundiaí, 
Campinas, São Bernardo do Campo e Araçatuba.

Ciclo 2015 tem atividades de atualização e capacitação 
para estudantes e profissionais da área de Odontologia

Essas ações têm sido muito bem avaliadas pe-
las pessoas que delas participam. Em junho, por 
exemplo, o cirurgião-dentista Josmar Dellovo, que 
atualmente atende em um consultório no muni-
cípio de Dracena, teve a oportunidade de assistir 
a uma palestra sobre instruções e novidades rela-
tivas ao preenchimento de receituários. Especia-
lizado em Ortodontia e formado há 38 anos, ele 
achou excelente essa oportunidade de atualização, 
pois os procedimentos mais modernos são muito 
diferentes daqueles com os quais estava familiari-
zado. “Foi uma palestra muito esclarecedora, e não 
só para mim. É importante termos esse tipo de 
encontro por aqui. Dracena é uma cidade de ape-
nas 45 mil habitantes e não temos muitos eventos 
como esse na região”, analisa.

Em São Carlos, a cirurgiã-dentista Gabriela 
Schiffler teve mais ou menos a mesma sensação. 

“Adorei! Queria que tivéssemos mais eventos 
como esse aqui na nossa região. Infelizmente sin-
to que temos uma carência nessa área. Encontrei 
vários colegas de profissão e fiquei sabendo de 
coisas que nem o meu contador havia me dito”, 
disse ela após acompanhar uma palestra sobre 
Imposto de Renda, no mês de agosto.

Assim como Josmar e Gabriela, outras cen-
tenas de profissionais também aproveitaram as 
palestras do programa para reciclar e ampliar 
seus conhecimentos. E lembre-se: a participa-
ção nas atividades do Integração é sempre gra-
tuita. Acompanhe a agenda no site do CROSP: 
www.crosp.org.br 

Odontológica. O guia mostra a regulamentação 
e tudo o que pode e não pode ser feito na Publi-
cidade, inclusive as penalidades previstas para os 
que não seguirem as normas do Código de Ética. 

O relacionamento com o paciente também é 
detalhadamente analisado sob essa ótica, e o guia 
mostra todas as ações que podem constituir in-
frações éticas nessa delicada relação. 

A nova publicação é de grande valia para o 
profissional de Odontologia se manter infor-
mado, atualizado e gerenciar seu consultório ou 
clínica de forma ética e muito bem-sucedida. 
Os guias funcionam como parceiros dos profis-
sionais do setor, explicando, em linguagem sim-
ples e objetiva, os parâmetros mais importantes 
do exercício da Odontologia.

Acesse os guias práticos na versão on-line pelo 
menu Downloads do site do CROSP. 
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D esde o início de 2014 o Conselho 
Regional de Odontologia de São 
Paulo vem fazendo uma cruzada 

contra os aparelhos falsos, um modismo 
que tem prejudicado a saúde de jovens bra-
sileiros. Mas a pedra fundamental foi lan-
çada em junho deste ano com a campanha 
idealizada pelo CROSP, cujo mote foi “a 
moda passa, o prejuízo fica”.

Planejada para contar com filme para TV, 
anúncios impressos e de rádio e ações na 
internet, a campanha teve como objetivo 
conscientizar a sociedade – em especial os 
adolescentes e suas famílias – dos grandes 
riscos que os aparelhos ortodônticos de 
procedência duvidosa oferecem. Os jovens 
são atendidos por pessoas sem qualquer 
formação odontológica, que vendem seus 
serviços nas redes sociais e instalam os apa-
relhos por valores irrisórios, com artefatos 
inadequados e nocivos à saúde. 

O saldo da campanha contra os aparelhos 
falsos foi mais do que positivo. O filme, que 
continua disponível na TV CROSP para 
visualização e compartilhamento, foi visto 
mais de 62 mil vezes no Youtube durante os 
três meses da campanha. Apenas na TV Mi-
nuto, exclusiva do Metrô de São Paulo, hou-
ve 9,8 milhões de impactos. Outro dado re-
levante é o número de “impressões”, que são 
as vezes que o banner da campanha aparece 
na página do usuário. Foram 15,3 milhões 
de “impressões” em mídia online. 

 O problema não é novo e requer atenção e 
ações do Conselho de forma contínua. É fun-
damental que os cirurgiões-dentistas, demais 
profissionais de saúde, as escolas e os pais tam-
bém orientem os jovens sobre os riscos de uso 
de aparelhos ortodônticos sem o acompanha-
mento de um profissional da Odontologia ha-
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da ação contra os aparelhos 
ortodônticos falsos
Divulgada massivamente na 
mídia, ela contou com milhões 
de visualizações, que ajudam 
a fortalecer as ações do setor 
e comprovam a importância 
de alertar a sociedade sobre 
os riscos desse modismo

bilitado para essa especialidade.
Com a campanha, o CROSP deseja enfatizar 

também a necessidade do tratamento ortodôn-
tico por profissional habilitado e inscrito no 
Conselho Regional de Odontologia de seu es-
tado. Logicamente, continuam as fiscalizações 
do CROSP para combater o comércio livre de 

aparatos ortodônticos e elásticos. O projeto 
de lei estadual  nº 113, do deputado Fernando 
Capez, também foi protocolado no dia 18 de 
fevereiro de 2014 e determina que a venda dos 
produtos e instrumentais odontológicos seja 
feita somente para profissionais da área, com 
comprovação de registro no CROSP. 

O resultado
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Em Osasco, um caso de 
exercício ilegal foi registrado 
na 10a Delegacia de Polícia
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N o total, o estado de São Paulo tem mais 
de 80 mil cirurgiões-dentistas. Ainda 
assim, a todo momento surgem casos 

de pessoas exercendo ilegalmente não só a pro-
fissão de cirurgião-dentista, mas também das 
profissões auxiliares. Para coibir esses crimes, 
o CROSP tem uma equipe de fiscais, que têm 
como principal objetivo atuar de forma efetiva 
no acompanhamento de reclamações, denún-
cias e do exercício correto da profissão em todos 
os âmbitos, promovendo inspeções periódicas 
às clínicas e consultórios.

exercício ilegal
Ações na capital, no interior 
e na região metropolitana
identificam pessoas atuando 
irregularmente como 
profissionais de Odontologia

Operações flagram novos casos de



Os casos de suspeita 
de exercício ilegal 

da profissão que chegam 
ao conhecimento 

do Conselho, diante 
da existência de 

materialidade, são 
encaminhados às 

autoridades policiais 
e sanitárias para atuação 

e averiguação

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

Blitz coíbe publicidades irregulares
O Conselho Regional de Odontologia  

de São Paulo (CROSP) realizou no  
início de julho uma blitz no bairro 
paulistano de Artur Alvim, na Zona  
Leste da capital. A ação foi conferir 
denúncias recebidas pelo Conselho  
sobre publicidade irregular que contrariam 
o Código de Ética Odontológica.

Somente neste dia, 14 estabelecimentos 
foram fiscalizados, 33 profissionais foram 
visitados e 14 notificações foram 
expedidas em decorrência das tais 
publicidades irregulares. Quatro 
profissionais foram intimados para 
audiência no CROSP para assinarem 

Termos de Ajustamento de Conduta, 
comprometendo-se a adequar a 
publicidade odontológica ao Código  
de Ética Odontológica. Foram constatados 
estabelecimentos com problemas em suas 
placas de identificação, havia panfletos 
para distribuição nas vias públicas  
e outras situações fora das conformidades 
estabelecidas pelo Código.

A frequência de ações desse tipo  
será cada vez maior, e demonstram  
a preocupação do CROSP não  
só em coibir o exercício ilegal  
da Odontologia, como também  
em combater a publicidade irregular.
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Essas ações de fiscalização visam sempre a 
valorização e o estímulo à boa prática da Odon-
tologia, bem como a saúde e o bem-estar da po-
pulação. Semanalmente, cada fiscal realiza cerca 
de 40 visitas de rotina e expediente. Eles atuam 
em todas as cinco macrorregiões do Estado.

Em julho, por exemplo, uma blitz da Delega-
cia de Investigações Gerais (DIG) em Guaratin-
guetá, no Vale do Paraíba, constatou um caso 
de exercício ilegal da Odontologia. A polícia foi 
informada da suspeita pelo CROSP, que havia 
recebido dias antes uma denúncia anônima. Po-
liciais estiveram no consultório da suposta den-
tista, que alegou ser apenas a proprietária. No 
entanto, foram identificados no local pedidos 
de exames odontológicos pela denunciada. A 
polícia agora ouve pacientes do estabelecimento 
para a condução do inquérito policial.

Os casos de suspeita de exercício ilegal da 
profissão que chegam ao conhecimento do 
Conselho, diante da existência de materialida-
de, são encaminhados às autoridades policiais e 
sanitárias para atuação e averiguação.

Em Osasco, também em julho, fiscais do 
CROSP localizaram um suposto cirurgião-den-
tista que, ao ser questionado sobre sua carteira 
de identificação profissional, declarou que ela 
se encontrava em seu veículo. Ao retirar-se do 
local para buscar o documento, aproveitou para 
fugir. Porém, diante dos indícios da ocorrên-
cia do exercício ilegal da profissão, a polícia foi 
acionada e o caso foi registrado na 10º Delega-
cia de Polícia de Osasco.

Na capital, mais casos de exercício ilegal da 
profissão foram verificados. Em Sapopem-
ba, em agosto, fiscais encontraram pacientes 
aguardando atendimento pelo técnico em 
prótese dentária do local. O caso foi registra-
do no 29º DP.

No Capão Redondo, na Zona Sul, a fiscaliza-
ção identificou um profissional sem inscrição 
no CROSP realizando um atendimento. O su-
posto dentista alegou ter formação em outro 
país e disse que seu diploma apenas carecia de 
revalidação. Na mesma clínica, um estudan-
te também realizava procedimentos. A PM foi 
acionada e todos foram conduzidos para o 47º 
DP para a instauração de um inquérito policial.

Em Guaianazes, mais uma suposta cirurgiã-
-dentista fugiu ao ser questionada pelos fiscais 
do CROSP em uma clínica odontológica. A PM 
foi acionada e apreendeu materiais que com-
provavam o exercício ilegal da odontologia.

“Além da atuação dos fiscais, é de suma im-
portância salientar a pronta colaboração que a 
Polícia Militar tem dado ao Conselho em seu 
papel de fiscalização do exercício da Odonto-
logia e zelo ao Código de Ética Odontológica 
para a proteção da saúde da população e va-
lorização dos profissionais que exercem legal-
mente a Odontologia”, ressalta o presidente do 
CROSP, Claudio Miyake. Em 2014, Miyake visi-

tou o Departamento de Polícia de Proteção 
à Cidadania (DPPC), ligado à Divisão de 
Investigações sobre infrações contra a saúde 
pública. Durante a visita foi acordado maior 
rigor na fiscalização e punição no combate 
aos crimes desta natureza.

Nos casos de condenação pelo crime de 
exercício ilegal da Odontologia, a pena pode 
variar de seis meses a dois anos de detenção.

Denúncias de casos de exercício ilegal 
da profissão e de outras irregularidades em 
clínicas e consultórios são fundamentais 
para inibir a ocorrência desses crimes, pre-
servando a saúde da população. Suspeitas e 
acusações podem e devem ser relatadas ao 
CROSP pelo telefone (11) 3549-5500, por 
meio do site www.crosp.org.br/faleconosco 
ou pelo aplicativo do CROSP. 



O programa Cirurgião-Dentista Em-
preendedor foi lançado em outubro 
de 2013, quando o CROSP e o Se-

brae-SP firmaram uma parceria institucional.
O programa fornece a cirurgiões-dentistas 

e a outros profissionais da área uma comple-
ta consultoria sobre gestão empresarial e em-
preendedorismo por meio de uma cartilha de 
orientação, de cursos de educação a distância, 
palestras, oficinas e atendimentos.

A cartilha “Como abrir e fazer a gestão de 
uma clínica odontológica”, que pode ser aces-
sada no site do CROSP, foi o primeiro material 
produzido como resultado da parceria e traz 
informações sobre a legislação vigente para se 
abrir uma clínica odontológica, além de ofere-
cer dicas e alertas sobre os cuidados necessários 
para a boa gestão de uma empresa. As orien-
tações se aplicam também aos laboratórios de 
próteses dentárias, clínicas de radiologia e co-
mercializadoras de produtos odontológicos. 

O material apresenta estratégias de adminis-
tração pensadas especificamente para a rotina 
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Programa
Dentista Empreendedor
presta consultoria a clínicas e consultórios
Parceria do CROSP com o Sebrae-SP monitora e orienta empresas 
de Odontologia com foco na inovação, na gestão e na competitividade

Agentes Locais de Inovação
Os profissionais de Odontologia da cidade 

de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, 
já podem aderir ao projeto Agentes Locais 
de Inovação (ALI), ação que faz parte do 
Programa Cirurgião-Dentista Empreende-
dor. A iniciativa – fruto de uma parceria 
entre o Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo (CROSP) e o Serviço Brasileiro 
de apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) – visa o acompanhamento individu-
alizado de empresas do setor, com foco em 
inovação e maior competitividade.

Já em andamento, o projeto é voltado para em-
presas de pequeno porte, com faturamento entre 
R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões por ano, e que este-
jam em funcionamento há pelo menos dois anos.

Ao aderir a essa iniciativa, a empresa recebe a 
visita do Agente Local de Inovação, que traçará 
um panorama completo da gestão do negócio. A 
partir desse estudo, será estabelecido um plano 
de ação, para inserir soluções inovadoras e ainda 
garantir o monitoramento das mudanças. 

dos profissionais da odontologia, através de 
processos e conceitos de empreendedorismo 
abordados de forma ética, simples e prática.

Além da cartilha, a parceria disponibiliza 
cursos de educação a distância em áreas como 
finanças, marketing e planejamento. Essas aulas 
também já estão disponíveis gratuitamente no 
site do CROSP. Cada curso possui carga horária 
de 3 horas. Após a conclusão, cada “aluno” terá 
o seu certificado. Os cursos podem ser acessa-
dos a qualquer momento e de qualquer compu-
tador ou tablet conectado à internet.

Em março de 2014, começou uma nova etapa 
do programa Cirurgião-Dentista Empreende-
dor: o ciclo de atividades presenciais em todas as 
cidades do interior do estado de São Paulo que 
têm escritório regional do SEBRAE-SP.

Caso você não tenha participado de nenhuma 
das palestras de apresentação do ciclo presencial, 
informe-se sobre como se beneficiar do progra-
ma procurando diretamente o escritório do Se-
brae-SP em sua região ou entre em contato atra-
vés do serviço Fale Conosco, no site do CROSP.
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c om 53 inscrições em São Paulo, o 10º 
Prêmio Brasil Sorridente ultrapassou 
as edições anteriores no Estado em 

número de participantes. A maior marca era 
de 25 municípios. O Brasil Sorridente visa in-
centivar a promoção de ações de saúde bucal 
voltadas à população. O concurso reconhece e 
premia os esforços das cidades que se destacam 
na implantação de atividades diferenciadas e 
bem-sucedidas na prática da Odontologia.

“O trabalho de forma coordenada, envol-
vendo as três esferas de governo – municipal, 
estadual e federal – intensifica a relevância das 
iniciativas que decorrem do prêmio”, avalia o 
presidente da Comissão de Políticas Públicas 
e do Prêmio Brasil Sorridente, Marco Man-
fredini, também secretário geral do CROSP. 
A implantação dos Centros de Especialida-
des Odontológicas (CEO) e a ampliação das 
Equipes de Saúde Bucal (dentro da Estratégia 
Saúde da Família) estão entre os principais 
resultados do programa.

Criado pelos Conselhos Federal e Regionais 

Prêmio Brasil Sorridente
entra em sua fase final
Com número recorde de inscritos em São Paulo, concurso destaca e premia os municípios 
que são referências em políticas públicas para a saúde bucal da população

de Odontologia, o concurso foi inspirado no 
programa Brasil Sorridente, do governo federal.

As cidades inscritas foram separadas em 
grupos. As categorias estão divididas em mu-
nicípios até 50 mil, de 50.001 a 300 mil e aci-
ma de 300 mil habitantes. Na etapa estadual, 

Pederneiras venceu na categoria de até 50 mil 
habitantes. Ferraz de Vasconcelos ficou em 
primeiro lugar na faixa entre 50 e 300 mil e São 
Bernardo do Campo na dos acima de 300 mil 
habitantes. Os 3 premiados nesta etapa estadu-
al receberão kits da Colgate, patrocinadora do 
prêmio nacional.

Esses três municípios agora concorrerão na 
etapa nacional, juntamente com outras cida-
des vencedoras em seus estados. As prefeituras 
inscritas foram avaliadas em diversos critérios, 
entre eles a contrapartida municipal no finan-
ciamento em saúde; a constituição legal de 
Conselho Municipal de Saúde com represen-
tante da saúde bucal; a proporção de cobertura 
de equipes de saúde bucal na atenção básica; 
e o desenvolvimento de ações de promoção e 
vigilância em saúde bucal.

Os vencedores serão escolhidos pelo CFO, e 
a divulgação está agendada para setembro. Em 
outubro, um evento promovido pelo CROSP 
vai reunir as 53 prefeituras participantes da eta-
pa estadual para realizar a premiação. 

A implantação dos 
Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEO) e a 
ampliação das Equipes de 
Saúde Bucal (dentro da 

Estratégia Saúde da Família) 
estão entre os principais 
resultados do programa
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na maioria dos municípios de SP
EM TEOR ADEQUADO
Estudo inédito realizado pelo CROSP em parceria com a USP e a Unicamp mostra
que 71,5% das 11.715 amostras estão na faixa ideal em termos de fluoretação 

D epois de meses coletando e analisan-
do milhares de amostras das águas de 
abastecimento público em 642 dos 645 

municípios do Estado de São Paulo, finalmen-
te o maior estudo sobre fluoretação de águas 
já feito no mundo apresentou seus resultados. 
Fruto de uma parceria estabelecida entre o 
Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo (CROSP), o Centro Colaborador do 
Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde 
Bucal (CECOL/FSP-USP) e o Laboratório de 
Bioquímica da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba da Unicamp (FOP/UNICAMP), o 
levantamento concluiu que 71,5% das amostras 
estão com níveis adequados de flúor, enquan-
to 28,5% estão fora da faixa considerada ideal 
– 14,5% com níveis abaixo do indicado e 14% 
com teores acima do que é recomendado. Pelo 
padrão adotado pela Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, as concentrações na faixa 
entre 0,6 e 0,8 mg/l são tidas como apropriadas.

Esses números podem ser interpretados de 
duas formas: há quem veja o copo “meio cheio”, 
alegando que é um resultado bastante satisfató-
rio ter mais de dois terços dentro da faixa per-
feita para o controle de cáries; mas  tem também 
quem veja o mesmo copo “meio vazio”, alegan-
do que 30% com níveis inadequados de flúor é 
algo que demanda muita preocupação.

Apenas a título de informação, nos Estados 
Unidos, por exemplo, a fluoretação da água só é 
feita em 60% das cidades, enquanto aqui no Esta-
do de São Paulo ela é feita em todos os 645 muni-
cípios. A fluoretação das águas de abastecimento 
vem sendo feita no mundo há 60 anos, e é reco-
mendada pela Organização Mundial de Saúde. 
“A correta quantidade de flúor aplicada na água 
combate a formação de cáries. Teores de flúor 
baixos não reduzem cárie. Teores altos, por sua 
vez, são igualmente prejudiciais, podendo levar à 
fluorose”, explicou o presidente do CROSP, Cláu-
dio Miyake, em coletiva de imprensa organizada 
pelo CROSP para divulgar o estudo.

Para reforçar a tese de que as conclusões do 
estudo trazem uma boa notícia, o professor 
Celso Zilbovicius, assessor do CECOL/USP, 

FLÚOR

mostrou também outra forma de tabular os re-
sultados, dividindo a concentração de flúor em 
6 níveis. O padrão CECOL é um referencial 
mais atualizado e considerado por diversos es-
pecialistas como mais adequado para esse tipo 
de mensuração: a classificação do teor do flúor 
na água não é dividida apenas em “adequada” 
ou “inadequada”, os parâmetros são o “bene-
fício na prevenção da cárie” e o “risco de pro-
vocar a ocorrência de fluorose”. Analisando os 

resultados dessa maneira, nota-se que 83% das 
amostras oferecem um excelente benefício em 
termos de prevenção de cáries, enquanto 17% 
têm efeito insignificante, mínimo, questioná-
vel ou até mesmo maléfico nessa tarefa pre-
ventiva. “Sem dúvida, este é um resultado po-
sitivo”, analisa o professor Zilbovicius. Quanto 
à possibilidade de provocar fluorose, vemos 
que 85% das amostras mostram potencial in-
significante ou baixo de causar essa alteração 
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Os resultados do estudo foram 
apresentados no início de agosto 
na sede do CROSP

nos dentes, enquanto as águas com excesso de 
flúor e alto risco de causar o surgimento da flu-
orose somam 1%.

“O único efeito comprovado cientificamente 
do alto teor de flúor na água é a fluorose dentá-
ria, mas em geral ela se manifesta apenas pelo 
aparecimento de manchas no esmalte – um 
dano unicamente estético. É muito rara a ocor-
rência de fluorose severa por causa da alta con-
centração desse elemento na água de beber. Mas, 
quando ela acontece, há um comprometimento 
funcional também, e os dentes ficam friáveis, a 
ponto de se quebrarem na mastigação de algum 
alimento mais duro”, explica o professor Jaime 
Cury, da Faculdade de Odontologia de Piracica-
ba da Unicamp, uma das cinco mais respeitadas 
autoridades do planeta quando o assunto é flúor.

Os municípios com concentração de fluoreto 
preocupante em todas as amostras coletadas em 
termos de fluorose (com mais de 1,4 mg de flúor 
por litro) foram apenas Cesário Lange e Pereiras. 
As cidades que apresentaram em todas as coletas 
concentrações de fluoreto sem benefício anticá-
rie (menos de 0,4 mg por litro) foram Altinópo-
lis, Analândia, Boa Esperança do Sul, Guatapará, 
Ipeúna, Luis Antonio, Morro Agudo, Nuporan-
ga, Orlândia, Pirajuí e Rio das Pedras.

Alta qualidade na fluoretação da água não foi 
privilégio de cidades de grande porte como São 
Paulo, Campinas e Sorocaba, porque o mesmo foi 
observado em muitos municípios de menor porte, 
tais como Bady Bassit, Cachoeira Paulista, Doura-
do, Elias Fausto, Fartura, Hortolândia, Jaboticabal, 
Laranjal Paulista, Macatuba, Nazaré Paulista, Pa-
caembu, Quatá, Regente Feijó, Salesópolis, Taboão 
da Serra, Ubirajara, Vargem e outras. “Se as peque-
nas podem, porque todas também não podem?”, 
questiona o professor Jaime Cury.

Essa é a primeira vez que um estudo des-
se tamanho é realizado no mundo, um censo 
da fluoretação da água de uma população de 
45 milhões de pessoas. Em São Paulo, levan-
tamentos anteriores foram feitos em pouco 
mais de 100 locais, deixando 80% das cidades 
de fora. “Sem esse estudo, teria sido impos-
sível saber o resultado de algumas cidades, e 
isso era preocupante, pois sabemos por ex-
periência que quanto mais baixo o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e menor a 
população, a saúde bucal é mais precária e o 
uso correto do flúor é ainda mais necessário”, 
afirma Claudio Miyake. Durante o evento de 
apresentação dos resultados foi destacada a 
colaboração e o trabalho de todos os envolvi-
dos neste estudo, desde os fiscais do CROSP, 
que realizaram as coletas, ao pessoal de tec-
nologia, que auxiliou no processamento e na 
consolidação dos resultados.

O CROSP participa da iniciativa com o envol-
vimento direto de cerca de 50 fiscais que, crite-
riosamente, identificaram, em quase um ano de 
trabalho, as localidades, suas fontes de abasteci-

É muito rara a ocorrência de fluorose severa 
por causa da alta concentração desse elemento 
na água de beber. Mas, quando ela acontece, 
há um comprometimento funcional também,  

e os dentes ficam friáveis, a ponto de se 
quebrarem ao mastigar algum alimento mais duro

Jaime Cury, 
da Faculdade de Odontologia 

de Piracicaba da Unicamp

Resultados segundo a metodologia 
da Secretaria de Estado da Saúde

14,5%
TOTAL DE RESULTADOS 
AbAixO DE 0,6 Mg/L 
1.697 AMOSTRAS

71,5%
TOTAL DE RESULTADOS 
EnTRE 0,6 E 
0,8 Mg/L 8.377

14%
TOTAL DE RESULTADOS 
ACiMA DE 0,8 Mg/L 
1.641 AMOSTRAS

TOTAL DE FRASCOS 
AnALiSADOS 11.715
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mento e os pontos para a coleta de materiais. O 
CECOL/USP desenvolveu a metodologia em-
pregada, e a FOP/UNICAMP responsabilizou-
-se pelas análises laboratoriais.

“Um levantamento desta natureza indica ca-
minhos concretos para o benefício da saúde da 
população e deve servir como base para a defini-
ção de novas políticas públicas em muitos desses 
municípios, dentre outros tantos desdobramentos 
possíveis”, explica o professor doutor Paulo Frazão, 
membro da Coordenação do CECOL da USP.

Por falar em desdobramentos, um benefício 
inusitado foi notado em alguns locais visitados 
pelas equipes do CROSP. “Em várias localida-
des, os prefeitos modernizaram seus laborató-
rios para a análise da qualidade da água quando 
chegamos aos municípios que eles administram. 
É importante que esses equipamentos sejam 
periodicamente atualizados e, principalmente, 
estejam sempre calibrados”, observou Luis Fla-
vio Marconi, coordenador de fiscalização do 
CROSP, responsável por municípios como Ri-
beirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba e 
Presidente Prudente.

O Projeto de Lei (PL) nº 6359, que tramita na 
Câmara dos Deputados desde 2013, propõe a 
revogação da Lei nº 6.050, de 24/05/1974, que 
determina a obrigatoriedade da fluoretação da 
água em sistemas de abastecimento nas estações 
de tratamento. “A aprovação desse Projeto seria 
um retrocesso na prevenção da cárie dentária 
no Estado de São Paulo, que conta com um dos 
melhores sistemas de prevenção dessa doença 
em todo o País, desde os anos 1980”, afirma o 
Secretário do Conselho Regional de Odontolo-
gia de São Paulo, Marco Antonio Manfredini. 

Resultados segundo a metodologia 
do Consenso Técnico do CECOL

14,1%
inSigniFiCAnTE/MíniMO

83%
MáxiMO

2,9%
QUESTiOnávEL/
MALEFíCiO

benefício na prevenção da cárie

Risco de fluorose

85,2%
inSigniFiCAnTE/bAixO

14,8%
MODERADO/ALTO/
MUiTO ALTO

Um levantamento 
desta natureza indica 

caminhos concretos para 
o benefício da saúde da 
população e deve servir 

como base para 
a definição de novas 

políticas públicas 
em muitos desses 

municípios, dentre 
outros tantos 

desdobramentos possíveis
Paulo Frazão, 

membro da Coordenação 
do CECOL da USP

“Sem falar que a fluoretação é uma medida que, 
além de muito eficaz, é barata. O gasto estimado 
por pessoa impactada por essa medida não che-
ga a R$ 1 por ano. É uma política de excelente 
relação custo-benefício”, completa.

Graças à fluoretação da água, entre outras 
iniciativas que melhoraram sensivelmente a 
saúde bucal da população nas últimas décadas, 
a média de dentes atacados por cáries entre as 
crianças brasileiras com 12 anos caiu de 7 para 

2 dentes. E, em alguns municípios do Estado de 
São Paulo, esse número chega a apenas 1 den-
te  – um índice equivalente e até inferior ao de 
países do Primeiro Mundo.

“Agora esperamos que as autoridades sanitá-
rias reforcem as atividades de vigilância a fim de 
exigir das companhias e operadoras que assegu-
rem os níveis adequados de flúor em 100% dos 
municípios. Está claro que isso não é uma missão 
impossível”, finaliza o professor Zilbovicius. 

TEOR DE FLÚOR (Mg/L)

Abaixo de 0,44

Entre 0,45 e 0,54

Entre 0,55 e 0,84

Entre 0,85 e 1,14

Entre 1,15 e 0,44

De 1,45 ou mais

bEnEFíCiO RiSCO AMOSTRAS %

Insignificante

Mínimo

Máximo

Máximo

Questionável

Malefício

Insignificante

Baixo

Baixo

Moderado

Alto

Muito Alto

9,2%

4,9%

71,1%

11,9%

1,8%

1,1%

1.084

571

8.339

1.388

207

126

TOTAL DE FRASCOS AnALiSADOS 11.715
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E m outubro do ano passado, o Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP) colocou em funcionamento a 

primeira fase de uma solução que assegura rapi-
dez, maior controle e organização dos processos 
que envolvem a autarquia e seus mais de 110 mil 
profissionais inscritos: o serviço CROSP Atende, 
ou seja, o agendamento via internet, de dia e ho-
rário, para atendimento pessoal.

Com o dia a dia cada vez mais corrido, o Con-
selho quer facilitar o planejamento dos horários 
dos profissionais inscritos. O aperfeiçoamento é 
uma busca contínua, e a tecnologia da informa-
ção, estrategicamente empregada, um forte re-
curso para a melhoria dos processos no conselho.

O modelo disponibilizado no site www.
crosp.org.br permite que os cirurgiões-den-
tistas, técnicos em prótese dentária, técnicos 
em saúde bucal, auxiliares em saúde bucal e 
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CROSP Atende
agora funciona também no interior do Estado
Conselho passa a oferecer atendimento previamente agendado aos profissionais 
inscritos e ao público em geral em todas as seccionais do Estado

auxiliares em prótese dentária escolham qual 
o melhor dia e horário para serem atendidos. 

Inicialmente, o serviço estava disponibi-
lizado apenas para o atendimento na sede 
central, na Avenida Paulista, 688, na capital. 
Mas desde julho está também em funciona-
mento para todas as Delegacias Seccionais do 
CROSP no Estado.

Neste momento, o agendamento do serviço 
a ser prestado com data, horário e local, bem 
como o próprio registro da operação para con-
troles internos do CROSP foram priorizados, 
mas aos poucos, serão colocadas à disposição 
no site do CROSP outras facilidades, como 
registro de clínicas e especialidades, serviços 
empresariais e para convênios, declaração de 
habilitação legal e certidões.

Para agendar um horário no CROSP pela 
internet, o profissional precisar entrar no 

site, fazer o cadastro, confirmá-lo por meio 
de uma mensagem recebida em seu e-mail, 
registrar uma senha e, a partir daí, agendar 
o seu atendimento. Os profissionais da área 
de Odontologia têm as mais diversas deman-
das, e várias delas podem ser esclarecidas por 
meio de uma consulta jurídica no Conselho. 
Pelo CROSP Atende, também é possível agen-
dar outros serviços, como uma pesquisa de 
nome para uma clínica nova ou uma consulta 
sobre Imposto de Renda, sobre aposentadoria 
ou sobre legislação. 

Após agendar seu atendimento, o profissio-
nal recebe um número de protocolo que só será 
arquivado quando sua demanda for totalmente 
atendida. O modelo idealizado permite que seja 
feito um acompanhamento, por meio desse nú-
mero, dos desdobramentos de todas as solicita-
ções que fazem parte do agendamento. 
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A cobrança da sobretaxa 
não se aplicaria às clínicas 

e consultórios odontológicos. 
Eles não podem ser sobretaxados 

pelas distribuidoras como 
estabelecimentos comerciais

Diante de um cenário que envolve reservatórios em situação crítica 
e entrega controlada de água, o CROSP lança campanha para 
que a classe odontológica prossiga economizando esse bem precioso 

a crise hídrica já faz parte da realidade 
dos paulistas há dois anos e não dá sinal 
de trégua – nos dez primeiros dias de 

agosto, entraram apenas 6.600 litros de água por 
segundo no maior sistema de represas da Grande 
São Paulo, o Cantareira. Esse volume represen-
ta pouco mais de um quarto da média históri-
ca para este mês, de 24 mil litros por segundo, 
e aponta para uma situação preocupante: a seca 
deve continuar em São Paulo.

O longo período de racionamento e o fato de 
que o cirurgião-dentista usa muito esse recur-
so em seu dia a dia profissional colaboraram 
para que o CROSP se envolvesse mais nessa 
importante pauta. 

Isso porque, de acordo com a Deliberação 545, 
a Sabesp está autorizada pela Arsesp (Agência 
Reguladora de Saneamento e Energia do Esta-
do de São Paulo) a cobrar tarifa de contingência 
aos usuários cujo consumo mensal ultrapassar a 
média apurada no período de fevereiro de 2013 
a janeiro de 2014. A taxa é de 40% sobre o valor 
da tarifa para quem exceder até 20% a média do 
consumo, ou 100% sobre o valor da tarifa para 
quem exceder 20% da média. 

A questão é que os consultórios e clínicas 
odontológicas têm sido enquadrados pelas dis-
tribuidoras como “estabelecimentos comerciais”, 
quando na verdade se encaixam em uma cate-
goria isenta dessa sobretaxa, que inclui hospitais, 
prontos-socorros e casas de saúde.

Assim, em ofício de nº 69/2015 enviado à Se-
cretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 
de São Paulo (SSRH), o CROSP esclarece que a 
atuação do cirurgião-dentista é semelhante às 
realizadas em hospitais, com atividades de alta 
complexidade, envolvendo, em muitos casos, 
atendimentos de emergência. “Portanto, a co-
brança da sobretaxa não se aplicaria às clínicas e 
consultórios odontológicos. Eles não podem ser 
sobretaxados pelas distribuidoras como estabele-
cimentos comerciais”, ressalta Marco Manfredini, 
secretário geral do CROSP.

um recurso finito
Água, 

A resposta da Secretaria tranquilizou a classe da 
Odontologia. Segundo explicam, clínicas e con-
sultórios odontológicos que tiverem aumento de 
consumo justificável, em função de sua atividade 
essencial à saúde pública – por exemplo, por ex-
pansão ou aumento no número de pacientes e/ou 
cirurgias em determinado mês – têm a oportuni-
dade de comprovar a necessidade de maior gasto e 
ficar isentos da sobretaxa.

No caso dessa cobrança ocorrer, será preciso 
entrar em contato pelo site da Sabesp e baixar o 
formulário de solicitação de revisão da tarifa.

Independentemente da possibilidade de não 
ser sobretaxado, o CROSP defende sempre o uso 
racional da água. Por esse motivo, lançou uma 
campanha em que conscientiza a classe odonto-
lógica sobre o emprego racional e sensato desse 
bem valioso. A orientação do Conselho Regional 
de Odontologia é redobrar a atenção com a utili-
zação no consultório. A cuspideira, por exemplo, 
deve estar ligada somente no momento dos pro-

cedimentos; ao fazer a limpeza do instrumental, 
deve-se deixar sempre a torneira fechada, enxa-
guando apenas no final; além de procurar mate-
riais e equipamentos que economizem ou dispen-
sem o uso desse recurso. 

A campanha também estimula a população a 
fechar a torneira na hora da escovação. Esse mau 
hábito causa um descomunal desperdício. Uma 
única pessoa pode economizar 1,9 milhão de li-
tros de água ao longo da vida simplesmente esco-
vando os dentes com a torneira fechada. Se duas 
pessoas fizerem isso, a quantidade de água econo-
mizada equivale a uma piscina olímpica e meia. 
Hoje sabe-se que, usando apenas um copo d’água, 
é possível escovar satisfatoriamente os dentes. 
Com a vantagem de contribuir para que esse re-
curso dure ainda muitos e muitos anos. 

Materiais de comunicação da campanha para uso 
nos consultórios encontram-se no site do CROSP: 
www.crosp.org.br/download/ver/10-campanha-
-sobre-o-uso-consciente-da-gua.html Fo
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A taxa do recolhimento de 
materiais contaminados, 

biológicos, químicos e 
perfuro-cortantes, itens que 
apresentam risco potencial 

à saúde e ao meio ambiente, 
não simboliza o dia a dia dos 

consultórios odontológicos

C riada em 2002 por meio da lei muni-
cipal 13.478 para custear os serviços 
de coleta, transporte e tratamento de 

material odontológico, médico e de outros pro-
fissionais da saúde, a Taxa de Resíduos Sólidos 
de Serviços de Saúde (TRSS) é pauta relevante 
do CROSP há vários anos em reuniões com o 
Poder Público Municipal. 

No dia 8 de julho, o Secretário do CROSP, 
Marco Manfredini, esteve reunido com o Se-
cretário Municipal de Relações Governamen-
tais, Alexandre Padilha, para pedir a revisão 
da TRSS. “A produção média das clínicas e 
consultórios é de 2 kg por dia e a cobrança 
inicial de 20 kg está muito acima”, apontou 
Manfredini, lembrando que o objetivo é ajus-
tar o valor cobrado à realidade dos cirurgiões-
-dentistas de São Paulo. “Essa cobrança inade-
quada afeta mais de 15 mil profissionais”.

A taxa do recolhimento de materiais conta-
minados, biológicos, químicos e perfuro-cor-
tantes, itens que apresentam risco potencial à 
saúde e ao meio ambiente, não simboliza o dia 
a dia dos consultórios odontológicos.

Segundo o documento levado à Câmara 
Municipal de São Paulo, com proposta e jus-
tificativa da emenda que corrige a cobrança 
da TRSS, cada estabelecimento gerador de 
resíduos sólidos de saúde receberá uma clas-
sificação específica de acordo com o seu porte 
e a quantidade de resíduos gerados. Assim, a 
faixa EGR 1 incluirá estabelecimentos com 
quantidade de geração potencial de até 5 kg de 
resíduos por dia, e a EGR 2 especificará os que 
geram entre 5 kg e 20 kg de resíduos por dia.

O pedido de revisão da taxa vem sendo obje-
to de luta do CROSP desde 2011. Somente em 
2014, a taxa teve um aumento que chegou a 40%.

O Conselho tem planejado diversas ações 
para orientar os profissionais da área sobre 
a questão e também sensibilizar autoridades 
quanto à revisão do valor cobrado.

O descarte correto é essencial não apenas 
para minimizar o impacto ambiental como 
para garantir uma produção menor de re-
síduos e, consequentemente, de cobranças 
de taxas abusivas. Muitos profissionais ain-
da se referem ao descarte de resíduos como 
sendo apenas ‘lixo’. Mas há resíduos que po-
dem ser reciclados como há os que devem 

Taxa de resíduos sólidos

O CROSP se mobiliza para aprovação de Projeto de Lei que estabelece novos 
parâmetros para a cobrança da TRSS no município de São Paulo

ser inativados adequadamente. 
A classe odontológica deve se cons-

cientizar da importância de separar e 
descartar corretamente os resíduos. Nes-
se processo entram materiais tão diversos 
como a película radiográfica (que inclui 
resíduos recicláveis e químicos), o amál-
gama (que não deve ser descartado junto 
ao infectante, já que irá contaminar a na-
tureza), e os de ordem biológica. Essa ta-
refa cotidiana e cidadã deve ser feita para 
que os valores possam ser negociados. Na 
verdade, as ações individuais podem co-
laborar com a elevação ou a redução do 
custo dessa mesma taxa. 

deve ser revisada
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e m junho, o Conselho Regional de Odon-
tologia obteve decisão favorável em re-
curso julgado pelo Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região na disputa judicial que 
impede o Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia (CRTR-SP) de fiscalizar clínicas e 
consultórios odontológicos onde são realizados 
procedimentos radiológicos.

Além da fiscalização, o CRTR-SP ainda exi-
gia de cirurgiões-dentistas a inscrição em seu 
conselho para o exercício da atividade. Na de-
cisão favorável ao CROSP, a desembargado-
ra federal Alda Basto afirmou: “O Conselho 

CROSP tem decisão 
favorável na justiça

Tribunal Regional Federal impede que o CRTR-SP fiscalize clínicas e consultórios 
odontológicos onde são realizados procedimentos radiológicos

Regional de Odontologia detém competência 
exclusiva para fiscalizar cirurgiões-dentistas e 
clínicas odontológicas ante a preponderância 
da atividade. Ilegalidade de fiscalização pelo 
Regional de Técnicos em Radiologia por au-
sência de lei a exigir duplo registro”.

Desde a sua criação pela Lei n. 4.324, em abril 
de 1964, o Conselho de Odontologia é o órgão 
fiscalizador da prática da profissão. “Entendeu o 
Tribunal que se a radiologia é disciplina dentro 
do currículo acadêmico e o cirurgião-dentista 
está apto a desenvolver a atividade, não há por-
que outro conselho fiscalizar ou exigir a inscri-

ção. A atividade preponderante é a Odontologia. 
Da decisão ainda cabe recurso, mas o parecer fa-
vorável é bem significativo”, aponta o advogado 
do CROSP, José Cristóbal Aguirre Lobato.

Lobato explica que o CRTR-SP também vem 
pressionando outros conselhos da área de saúde, 
como o da biomedicina, com a mesma alegação, 
mas a medida não é correta. “No momento em 
que você tem na grade curricular do curso para 
cirurgião-dentista o item radiologia, e aprovado 
pelo MEC, ele pode exercer a função”.

Na ementa da relatora, a desembargadora fe-
deral Alda Basto, está registrado que “a Lei n.º 
5.081/1966 prevê ao cirurgião-dentista a utilizar 
recursos de radiologia para pesquisa e diagnóstico, 
de modo que a radiologia é apenas uma especiali-
dade da odontologia, e não o contrário”. Explica 
também que, em relação às clínicas de radiologia 
odontológica, desde que os recursos de radiologia 
sejam operados por cirurgião-dentista habilitado, 
não há qualquer impedimento legal para se efe-
tuar os procedimentos de pesquisa e diagnóstico. 
Ela conclui que, ante a competência exclusiva do 
Conselho Regional de Odontologia para fiscali-
zar e impor sanções aos profissionais inscritos em 
seus quadros, é ilegítima a fiscalização de clínicas 
odontológicas, a qualquer título, pelo CRTR-SP.

A disputa entre os conselhos já gerou confli-
tos. Fiscais do CRTR-SP chegaram a denunciar 
a utilização de procedimentos de radiologia 
em clínicas e consultórios odontológicos. E os 
cirurgiões-dentistas não aceitaram a interferên-
cia, entendendo ser o CROSP o órgão compe-
tente para tal fiscalização. Em 2008 o Conselho 
de Odontologia já havia acionado a Justiça em 
prol dos profissionais que foram prejudicados 
pela intervenção do CRTR-SP.

A radiografia, associada ao exame clínico, é 
a principal ferramenta complementar de diag-
nóstico para os profissionais cirurgiões-dentis-
tas em qualquer especialidade. As radiografias 
contribuem para o estabelecimento do diagnós-
tico, colaboram no plano de tratamento e orien-
tam manobras terapêuticas. Com as imagens, 
o profissional tem a oportunidade de avaliar 
as afecções que acometem os pacientes, em sua 
extensão, topografia, localização e circunvizi-
nhanças anatômicas. Fo
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Congresso
Nos dias 22, 23 e 24 de outubro, TPDs e 
APDs vão se reunir no Expo Center 
Norte, em São Paulo, para o 14º 
Congresso Internacional de Técnicos em 
Prótese Dentária. Nas suas últimas três 
edições, o evento teve a participação de 
mais de 8 mil profissionais dessas duas 
profissões, e este ano a expectativa é que o 
número de visitantes fique entre 9 mil e 10 
mil, com palestrantes vindo da Europa, 
dos Estados Unidos e dos nossos vizinhos 
da América Latina. Simultaneamente, 
acontece a 14ª Expolab, maior exposição 
de empresas do setor.

a s próteses dentárias brasileiras estão en-
tre as melhores do mundo, e os técnicos 
brasileiros são muito valorizados no 

exterior. “Nós não somos grandes exportadores 
de próteses, mas sim de técnicos. Existem muitos 
profissionais daqui atualmente trabalhando em 
países como Suíça, Inglaterra e Estados Unidos. 
Os brasileiros são reconhecidos lá fora e se desta-
cam por sua técnica e por sua habilidade”, explica 
Toshio Uehara, vice-presidente da APDESP (As-
sociação dos Técnicos em Prótese Dentária).

Ele conta que, enquanto há alguns profissio-
nais se dando bem na Europa e na América do 
Norte, quem está aqui no país sofre com a alta 
do dólar. É que muitas das matérias-primas utili-
zadas na confecção das próteses são importadas. 
Em alguns casos, o que vem do exterior repre-
senta 70% a 80% do total. Com a desvalorização 
do real, que já bate os 30% só neste ano de 2015, 
os custos para produzir uma prótese também su-
biram mais ou menos nessa mesma proporção. 
“Nós não conseguimos repassar essa elevação 
aos cirurgiões-dentistas, que por sua vez também 
não têm como fazer os clientes tolerarem um au-

Variação do dólar impacta o trabalho de auxiliares e

técnicos de prótese dentária
Profissionais que prestam importante apoio aos cirurgiões-dentistas 
buscam formas de contornar os efeitos da desvalorização do real

mento tão grande. Precisamos encontrar uma al-
ternativa para desatar esse nó do câmbio”, alerta 
Uehara, que trabalha com próteses há 45 anos.

Apesar dessas dificuldades, muitos jovens que-
rem atuar nessa área. O país tem muitas escolas 
oferecendo bons cursos para a formação de técni-
cos em próteses dentárias, e não é só aqui no Esta-
do de São Paulo – há também instituições de qua-
lidade em Caxias do Sul (RS), em Goiânia (GO) e 
no Rio de Janeiro (RJ), por exemplo. “Os melhores 
alunos sempre conseguem uma rápida colocação 
no mercado”, avalia Uehara, que vê boas perspec-
tivas para quem opta pelas profissões de Técnico 
em Prótese Dentária (TPD) e Auxiliar em Próte-
se Dentária (APD). Nessas escolas, os alunos não 
só adquirem conhecimento sobre o instrumental, 
os materiais e as técnicas de fundição, usinagem e 
recobrimentos estéticos com cerâmicas e resinas, 
como também desenvolvem suas habilidades na 
confecção e reparação dos vários tipos de próteses 
dentárias, planejando e esculpindo as mesmas por 
solicitação de cirurgiões-dentistas.

Segundo o Conselho Federal de Odontologia, o 
CFO, no Brasil atuam 21.636 técnicos em prótese 

dentária. Grande parte são empresários, técnicos 
em laboratórios de prótese ou consultores em em-
presas da indústria e comércio do setor. Mais de 
50% atuam na região Sudeste, sendo que o estado 
de São Paulo concentra mais de 30% dos profissio-
nais do país, ou seja, cerca de 7.270 profissionais. 
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EQUIPARAÇÃO SALARIAL
Busca contínua pela
A classe odontológica entende que a atuação de cirurgiões-dentistas e médicos 
é similar e os salários devem ser equivalentes, como foi até 2013

D esde 2013 os cirurgiões-dentistas lutam 
para equiparar seus salários aos dos 
médicos no âmbito do governo do Es-

tado. Muitas audiências públicas e reuniões têm 
acontecido para discutir um tema de extrema 
importância para a classe odontológica. Afinal, 
os cirurgiões-dentistas funcionários públicos 
do Estado perderam a equiparação salarial que 
tinham em janeiro de 2013, com a aprovação do 
plano de cargos e salários dos médicos. 

A partir daí o CROSP apoiou a contribui-
ção Grupo de Trabalho (GT) de Cirurgiões-
-Dentistas Funcionários e Servidores do Estado 
com o objetivo de reivindicar a valorização do 
servidor público da área odontológica. O gru-
po tem participado de sucessivos atos públicos 
e audiências na Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp) e busca a aprovação de Projeto 
de Lei complementar que promova a equipara-
ção salarial de dentistas e médicos funcionários 
públicos do Estado. À frente dessa luta, Maria 
Lucia Portes considera fundamental a busca por 
condições dignas de trabalho para os colegas do 
Estado. “O próximo passo de nosso grupo é ten-
tar garantir a aprovação dos deputados para a 
realização de nova audiência pública na Assem-
bleia Legislativa”, explica. 

Audiências e atos públicos diversos
já aconteceram com o objetivo de
reivindicar a valorização do servidor
público da área odontológica
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As Câmaras Técnicas 
têm a função de contribuir 
com as ações do Conselho 
em prol da Odontologia 

e das profissões de cirurgião-
dentista, técnico e auxiliar 

em saúde bucal, técnico 
e auxiliar em prótese 

dentária
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N o último dia 12 de agosto tomaram pos-
se os membros das Câmaras Técnicas 
do Conselho Regional de Odontologia 

(CROSP). A solenidade foi realizada na sede da 
Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas 
(APCD) e contou com cerca de 200 pessoas, in-
cluindo representantes da Associação Brasileira 
de Cirurgiões-Dentistas (ABCD) e do Conselho 
de Regionais (CORE) da APCD.

As Câmaras Técnicas têm a função de contribuir 
com as ações do Conselho em prol da Odontolo-
gia e das profissões de cirurgião-dentista, técnico 
e auxiliar em saúde bucal, técnico e auxiliar em 
prótese dentária. Elas foram criadas a partir da ne-
cessidade de aprofundar a discussão de assuntos 
pertinentes à Odontologia e à saúde bucal da po-
pulação. São grupos que funcionam como órgãos 
consultivos, para quaisquer assuntos relacionados 
às suas áreas específicas.

Cada Câmara é constituída de no mínimo cin-
co membros, que têm como objetivo, além de 
prestar assessoria e consultoria sobre assuntos 

Câmaras Técnicas
Posse dos membros das

Cerimônia empossou os integrantes de todas as Câmaras, que prestam 
assessoria e consultoria ao CROSP

relacionados às suas respectivas especialidades, 
representar o CROSP junto à comunidade cien-
tífica, à imprensa e à população, organizar e pro-
mover conferências e fóruns sobre seus temas de 

atuação e opinar na definição dos rumos de cada 
especialidade odontológicas. Todas devem apre-
sentar relatórios e planos acerca da evolução dos 
trabalhos para a Diretoria do CROSP.

As câmaras técnicas de especialidades em-
possadas são: de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofaciais, de Dentística, de Disfun-
ção Temporomandibular e Dor Orofacial, de 
Endodontia, de Estomatologia, de Implanto-
dontia, de Odontogeriatria, de Odontologia 
do Trabalho, de Odontologia Legal, de Odon-
tologia para Pacientes com Necessidades Es-
peciais, de Odontopediatria, de Ortodontia, de 
Ortopedia Funcional dos Maxilares, de Perio-
dontia, de Prótese Bucomaxilofacial, de Próte-
se Dentária, de Radiologia e de Saúde Coletiva 
e da Família. As câmaras de Habilitações são: 
de Acupuntura, de Fitoterapia / Terapia Floral, 
de Hipnose e de Homeopatia. Por fim, as câ-
maras de Profissões Auxiliares são: de Auxiliar 
em Saúde Bucal e Técnico em Saúde Bucal e a 
de Técnicos em Prótese Dentária. 

Evento contou com mais 
de 200 participantes
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Câmeras da TV CROSP
focam no universo da Odontologia
Conteúdo do canal reúne reportagens e entrevistas com especialistas sobre as mais diversas 
questões que afetam o dia a dia dos profissionais e estudantes

E stá no ar a TV CROSP, disponibilizando 
on-line informações atualizadas de for-
ma rápida e  acessível. Interessados em 

Odontologia que teclam www.tvcrosp.com.br/
tv no navegador de seu tablet, smartphone ou 
computador podem assistir a matérias sobre 
vários temas do seu interesse. 

Os programas da série CROSP No Ar trazem 
novidades em termos de ética, legislação, ges-
tão, novas tecnologias e a relação entre cirur-
giões-dentistas e pacientes. Já os vídeos com a 
vinheta CROSP Entrevista apresentam debates 
com especialistas nos mais variados temas. 
As reportagens do CROSP Cidadão abordam 
as dúvidas da população, e nas matérias do 
CROSP Acontece você acompanha a cobertu-
ra de eventos como as palestras do Programa 
Integração e o CIOSP (Congresso Internacio-
nal de Odontologia de São Paulo). Por fim, nos 
programetes CROSP Sustentável, o foco é nas 
questões ambientais e nas práticas sustentáveis 
ligadas à área da Odontologia.

Há apenas poucos meses no ar, a TV CROSP 
já tem mais de 50 vídeos disponíveis para vi-
sualização. Entre eles, há uma entrevista sobre 
as principais causas da Erosão Dentária, outra 
sobre os cuidados com a saúde bucal dos bebês, 
atestados odontológicos, entre outros assuntos.

Os programas da TV CROSP dão voz a profis-

sionais da área de Odontologia e colaboram no 
aprimoramento do exercício da profissão e na dis-
seminação do conhecimento e de informações re-
levantes para o dia a dia de consultórios e clínicas.

Fique ligado e não perca os vídeos que pe-

riodicamente são agregados à programação 
do canal, que pode ser visualizada no mo-
mento que você preferir. Sintonize na TV 
CROSP e fique por dentro de todas as novi-
dades da Odontologia.



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

Definidos os finalistas da 3ª edição do
Prêmio CROSP de Jornalismo
Melhores reportagens sobre saúde bucal serão escolhidas por um júri independente e por votação 
pública com profissionais de Odontologia; vencedoras serão anunciadas em setembro

o Prêmio CROSP de Jornalismo tem 
como objetivo contemplar matérias 

com foco em saúde bucal. Jornalistas de TV, 
revistas, jornais, rádio e serviços noticiosos 
online inscreveram seus trabalhos até maio, e 
agora os 25 finalistas já estão definidos.

As reportagens foram divididas em duas 
categorias: Escrita e Audiovisual. Na primei-
ra, estão as matérias publicadas em revistas, 
jornais, websites e portais. Essa categoria 
também foi dividida em três subcategorias: 
Escrita Nacional e Regional; Escrita Espe-
cializada em Saúde Bucal; e Escrita On-line. 

o site do Conselho Regional de Odonto-
logia do Estado de São Paulo (CROSP) 

agora está oferecendo aos internautas que o 
acessam um novo serviço: a Agenda da Odon-
tologia. Nessa seção, que pode ser localizada 
no menu do Portal Informativo, o Conselho 
compila vários eventos, organizados por data 
e horário. Lá, é possível saber que nos próxi-
mos dias vai acontecer um seminário, uma 
conferência, um congresso, um simpósio, uma 
jornada científica ou mesmo uma celebração 
especial, por exemplo. As palestras gratuitas 
do Programa Integração, promovidas pelo 
CROSP, também aparecem lá.

Consultando a Agenda da Odontologia, es-
tudantes, cirurgiões-dentistas, técnicos e au-
xiliares em saúde bucal e em prótese dentária 
vão ficar por dentro de todos os eventos que 

informa sobre eventos do setor

Agenda da 
Odontologia
Página do site do CROSP exibe a programação de 
congressos, simpósios e outras inúmeras atividades

acontecerão em sua área de atuação.
A programação contempla iniciativas pro-

movidas por entidades do setor, universidades 
e pelo próprio CROSP. 

Acesse regularmente www.crosp.org.br/agenda 

Já na categoria Audiovisual, participam ma-
térias produzidas em vídeo e áudio. Ela foi di-
vidida em duas subcategorias: Telejornalismo 
e Radiojornalismo. 

A escolha dos vencedores está sendo feita 
por um júri independente composto por jor-
nalistas, pesquisadores, professores universi-
tários e representantes de entidades de clas-
se. Além disso, nesta edição houve a votação 
pública por profissionais da Odontologia, que 
passou a ser considerada no julgamento das 
matérias. Os premiados em cada categoria se-
rão anunciados em setembro.

e confira os eventos programados para os pró-
ximos dias e semanas. Eles podem contribuir 
para a atualização dos seus conhecimentos, para 
o aprimoramento de suas técnicas e, enfim, para 
um melhor exercício da sua atividade. 






