
CROSP EM

JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

www.crosp.org.br 

ANO XXV
EDIÇÃO 167 

OUTUBRO 2021

Atendimento
O CROSP adaptou seus serviços 
para garantir o atendimento aos 

inscritos durante a pandemia
Pág.18

Segurança de 
dados

A Lei Geral de Proteção de 
Dados pode impactar as rotinas 

administrativas do consultório
Págs. 06 e 07

Ética
CFO autoriza a suspensão da 

atividade profissional do cirurgião-
dentista que coloca em risco a saúde 
ou a integridade física dos pacientes

Pág.05



PARABÉNS A TODOS OS CIRURGIÕESSDENTISTAS.

Sua atuação como cirurgião-dentista é essencial e teve ainda mais destaque nos 
tempos desafiadores impostos pela pandemia. A entrega, o compromisso, o trabalho 
incansável são dignos de grande orgulho e reconhecimento.
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O QUE É 

NUNCA PERDE SEU DESTAQUE
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N ossa gestão se encerra em 31 de dezembro 
com uma avaliação positiva. No biênio 
2020/2021, marcado pela pandemia da 

Covid-19, enfrentamos um período bastante 
desafiador. A diretoria do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo procurou responder 
às dificuldades com coragem e determinação, 
sempre focada na saúde de nossos profissionais.

Reivindicamos, junto às entidades responsáveis 
pelo controle sanitário e pela aplicação das 
vacinas contra o Sars-CoV-2, que os cirurgiões-
dentistas fossem tratados com prioridade 
absoluta na imunização por serem classificados 
como trabalhadores de urgência e emergência, 
além do fato de estarem expostos ao risco de 
infecção pelo coronavírus.

Durante nossa gestão, investimos em 
equipamentos e em modernização tecnológica, 
assim como na reforma de imóveis do Conselho. 
Estamos melhorando o acesso dos inscritos a 
informações e serviços por meio de um novo 
site, do aplicativo para dispositivos móveis e 
da renovação do sistema de telefonia. Também 
adquirimos equipamentos e novos veículos 
para o setor de fiscalização, cujas equipes foram 
reforçadas nos últimos dois anos.

Apesar de estarmos atravessando um período 
sensível e complicado, o CROSP atuou com 
extrema responsabilidade em relação às contas 
públicas. Encerraremos o nosso mandato sem 
dívidas e com um bom superávit financeiro. 
Dessa forma, a nova gestão terá condições de 
assumir o CROSP sem entraves fiscais.

Diretoria de Comunicação Institucional:
Leticia Jucha

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

Reportagem: Rodrigo Campos, Leticia Jucha

Direção de arte: Marcelo Echenique de Azevedo

Apesar de estarmos 
atravessando um 
período sensível 
e complicado, o 
CROSP atuou 
com extrema 

responsabilidade 
em relação às 

contas públicas. 
Encerraremos o 
nosso mandato 

sem dívidas e com 
um bom superávit 

financeiro. 
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na gestão
Também investimos na valorização do 

cirurgião-dentista perante a população, com 
campanhas publicitárias em diversas mídias 
na capital e no interior do Estado. O papel 
dos colegas foi destacado como essencial para 
garantir a saúde bucal e geral da população.

Nesta oportunidade, gostaria de agradecer aos 
nossos funcionários e conselheiros. Agradeço 
também a colaboração de todos os profissionais 
inscritos no CROSP pela construção de um 
futuro melhor. 

Encerramos a nossa gestão com a certeza de 
que obtivemos êxito no que foi proposto, em 
meio a um período tão atípico vivenciado pelo 
planeta.

Obrigado pela leitura e pelo voto de confiança 
depositado em nossa gestão.

Marcos Jenay Capez
Presidente do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo
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A suspensão pode ser de até 30 dias, podendo ser prorrogada em casos 
de descumprimento da medida

suspensão cautelar
Resolução autoriza

da atividade profissional

O Conselho Federal de Odontologia 
(CFO) publicou recentemente a 
Resolução CFO-237/2021, que 

autoriza os Conselhos Regionais de 
Odontologia a realizarem a suspensão das 
atividades profissionais do cirurgião-dentista 
que coloque em risco a saúde ou a integridade 
física dos seus pacientes.

A suspensão cautelar poderá ser aplicada 
nas seguintes situações: quando o cirurgião-
dentista realizar procedimentos, tratamentos 
ou prescrições vedados ou não reconhecidos 
como exercício da Odontologia;  quando 
ultrapassar os limites da competência legal 
da profissão; quando realizar, ministrar, 
patrocinar ou divulgar cursos que não sejam 
reconhecidos como exercício da Odontologia 
ou que ultrapassem os limites de sua 
competência legal; ou quando praticar ou 
acobertar o exercício ilegal da profissão.

Caberá ao plenário do Conselho Regional, 
por maioria de votos, declarar a suspensão 
cautelar do cirurgião-dentista, mediante 

apresentação de relatório detalhado da conduta 
do profissional, que deverá conter de modo 
claro e preciso a ação motivadora, bem como 
as provas que levaram à tomada de decisão.

Em seguida, toda a documentação será 
entregue à Vigilância Sanitária local e ao 
Conselho Federal de Odontologia, para adoção 
das providências necessárias.

Nessa ocasião, será dada ciência ao 
cirurgião-dentista suspenso, que poderá 
apresentar recurso ao Conselho Federal, em até 
15 (quinze) dias, para reavaliação da aplicação 
da medida.

Tempo de suspensão
A suspensão poderá ser decretada por até 

30 (trinta) dias e ser prorrogada, pelo próprio 
plenário, em caso de descumprimento. A 
revogação também poderá ocorrer a qualquer 
tempo, pelo plenário do Conselho Regional ou 
do Conselho Federal de Odontologia, por meio 
de decisão fundamentada. 

Uma vez decretada a suspensão cautelar, o 

cirurgião-dentista será intimado para entregar 
sua carteira de registro profissional junto ao 
Conselho Regional, que a reterá enquanto 
durarem os efeitos da medida. Um edital 
resumido do processo, será publicado no 
site do Conselho Regional, contendo apenas 
as iniciais do nome do profissional, a fim de 
manter sigilo.

Direito de defesa
Independentemente da apresentação de 

recurso ao CFO, o cirurgião-dentista tem 
garantido seus direitos à ampla defesa e ao 
contraditório do ato que originou a suspensão 
cautelar.

Um processo ético-profissional será 
instaurado e o profissional terá a oportunidade 
de apresentar sua defesa à Comissão de 
Ética, em audiência. Posteriormente, será 
ouvido pelo plenário do seu respectivo 
Conselho Regional, em sessão de julgamento. 
O andamento será tratado com prioridade, 
enquanto durarem os efeitos da medida.

5ÉTICA
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Segurança das informações pessoais de pacientes e funcionários do consultório pode 
impactar as rotinas administrativas

Lei Geral de 
Proteção de Dados

P roteger o cidadão comum do uso indevido 
ou abusivo de seus dados, é um dos 
objetivos da Lei Geral de Proteção de 

Dados. O assunto está em alta no momento, 
porque apesar de vigorar no Brasil, desde 18 de 
setembro de 2020, as sanções da lei só passaram a 
ser aplicadas a partir de agosto de 2021.

A importância da segurança dos dados não 
é novidade, mas a LGPD determina padrões 
de normas e procedimentos que devem ser 
incorporados às rotinas de qualquer atividade 
que lide com dados pessoais. Isso inclui os 
estabelecimentos odontológicos.  

Mas, antes de saber como aplicar boas práticas 
e corrigir processos internos que possam gerar 

nos estabelecimentos de Odontologia

vulnerabilidades à integridade das informações 
armazenadas no consultório, é necessário 
entender alguns conceitos.

Definição de 
responsabilidades

De acordo com a lei, o tratamento dos dados 
se refere à maneira como o estabelecimento 
manuseia, ou realiza operações com informações 
pessoais, desde a coleta até o seu descarte. 

Existem três perfis envolvidos nesse processo.  
O titular é o dono dos dados fornecidos, ou 

seja, no caso dos consultórios, é o paciente ou o 
funcionário, que também cede seus dados para 
registro, pagamento de salário, entre outros.

O controlador é a pessoa responsável pela 
segurança dos dados, e que irá responder, caso 
haja qualquer violação das informações tratadas. 
O responsável, em um consultório, é o cirurgião-
dentista.

O operador é quem recebe os dados. E nesse 
caso, pode ser um profissional, como o contador 
do consultório ou um advogado, mas pode ser 
também um sistema de cadastro, por exemplo.

Classificação dos dados
A lei classifica a informação em dois níveis 

de sensibilidade. Os chamados Dados Pessoais 
são: nome, CPF, RG, telefone, e-mail, entre 
outros dados básicos do indivíduo. Já os Dados 

6 LEGISLAÇÃO
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de segurança capazes de evitar vazamentos ou 
utilização ilícita”, comenta a advogada.

Em caso de incidentes, a penalidade aplicada 
pode ser uma simples advertência, com indicação 
de prazo para implantação das medidas corretivas, 
e, até mesmo, multas com limite de R$ 50 milhões.

Outra forma de sanção é o bloqueio ou 
eliminação dos dados pessoais em referência, 
e, ainda, a obrigatoriedade de tornar pública a 
infração. “Publicar que o consultório cometeu 
uma infração desse tipo é um marketing bastante 
negativo para o seu negócio. Muitas vezes, será 
bem pior do que pagar a multa. Diante disso, é 
importante ter um escritório jurídico que oriente 
em todas essas questões”, defende Gabriela.

O ideal é evitar chegar a eventuais penalidades. 
“Quando eu consigo comprovar que fiz tudo o 
que poderia fazer para estar de acordo com o que 
a legislação determina, se houver um incidente, a 
sanção aplicável pode ser amenizada ou até isenta”, 
explica a advogada Marcela Magno.

Pontos de atenção 

●  O titular é o dono dos dados e deve ter clareza 
sobre como suas informações serão tratadas.

●  Se o estabelecimento tiver câmeras de 
segurança é necessário fixar um aviso 
informando.

●  A utilização de imagens que identifiquem 
pacientes para o propósito de publicidade, como 
o antes e depois ou selfies, por exemplo, exige 
o consentimento do titular por escrito. Essa 
adequação deve ser realizada, também, para 
os conteúdos já existentes, caso não queiram 
deletá-los.

●  É fundamental treinar funcionários do 
consultório, que têm acesso aos dados, sobre os 
cuidados a serem adotados.

Para mais 
esclarecimentos, assista 
o Webinar sobre LGPD 
pelo canal do CROSP 
no YouTube. 

Pessoais Sensíveis, são aqueles que devem ter 
mais proteção, pois se expostos, podem gerar 
riscos aos direitos fundamentais da pessoa, como 
discriminação, constrangimento, problemas 
futuros. São exemplos desse tipo de dado a 
origem racial, a opinião política, a convicção 
religiosa. Os dados de saúde, estão incluídos nesse 
grupo também. 

Consentimento para o 
tratamento de dados

Existe uma diferença entre base legal e 
consentimento. Segundo a advogada Gabriela 
Diniz, “a base legal é a autorização da lei para 
tratar os dados pessoais. No caso da Odontologia, 
a tutela da saúde, ou proteção da saúde, autoriza 
o tratamento de determinados dados, o que 
significa que nem sempre será necessário um 
consentimento por escrito para a coleta”. No 
entanto, alguns pontos devem ser observados. 

Por princípio, somente dados necessários 
devem ser coletados. Além disso, precisam 
ter uma finalidade específica e precisam ser 
compatíveis com os fins especificados. 

Ou seja, para cada dado coletado, deve-se 
perguntar: é necessário e adequado à finalidade 
proposta? De maneira genérica, se a resposta 
for sim, vai existir uma base legal que exima a 
necessidade de consentimento por escrito. 

Entretanto, quando o paciente for criança, menor 
de 12 anos, o responsável legal terá de autorizar o 
recolhimento dos dados, em todos os casos.

Penalidades
Todos os consultórios odontológicos devem 

se adequar às diretrizes da LGPD, para evitar as 
sanções previstas. 

“É importante deixar claro que a lei não tem 
a intenção de proibir a coleta ou o registro de 
dados, mas sim de exigir a aplicação de medidas 

10 passos para 
implantar a LGPD

Identificar quais dados são coletados 
no consultório.

1.   

Conferir se todos os dados são 
necessários e eliminar os que não são.

2.

Identificar quem tem acesso aos 
dados e quais mecanismos de 
segurança os protegem (senha, sala 
com restrição de acesso, etc.). 

3.

Verificar qual é a base legal que 
permite a coleta de cada um dos 
dados e identificar aqueles que não se 
enquadram em nenhuma base legal.

4.

Manter uma política de privacidade 
e segurança de dados que descreva 
quais medidas de segurança estão 
sendo adotadas para preservar a 
integridade da informação.

7.

 Elaborar um Registro de Operações 
de Tratamento (ROT). Esse 
documento deve ter todas as 
informações detalhadas de como os 
dados do consultório são tratados, 
desde a coleta até o descarte, 
incluindo condições e tempo de 
armazenamento.

6.

Elaborar um plano de ação para 
incidente de segurança, ou seja, definir 
e registrar quais ações serão tomadas, 
caso os dados sofram exposição 
indevida.

9.  

Nomear o Data Protection Officer 
(DPO). A legislação determina que uma 
pessoa de dentro do estabelecimento 
seja a encarregada pela proteção 
dos dados. Geralmente, é o dono do 
consultório.

10.

5. Solicitar consentimento por escrito 
para coletar e manter no consultório 
qualquer dado não enquadrado 
em base legal. Isso vale para novas 
coletas e para os dados que já estão 
armazenados. 

8. Disponibilizar um formulário para 
requerimento de alteração ou 
exclusão de dados. O titular tem o 
direito de fazer essas solicitações.



8 CREDIBILIDADE

P asta de dente com carvão melhora a 
resistência dos dentes. Bicarbonato 
de sódio remove o tártaro em cinco 

minutos. Enxaguante bucal combate o 
coronavírus. Carvão também clareia os dentes. 
Flúor calcifica a glândula pineal; quando 
liberado pela água de torneira, esta mesma 
substância diminui o QI. Vinagre ácido de cidra 
de maçã embranquece a arcada dentária. Todo 
mundo tem que extrair o siso. Mascar chiclete 
sem açúcar tem o mesmo efeito da escovação. 
Clareamento enfraquece os dentes. Vitamina D 
para crianças e gestantes previne a cárie. Essas 
são apenas algumas das crenças propagadas 
pela internet. 

As “fake news” (notícias falsas) também 
atingem o ramo da Odontologia e exigem 
cuidados, tanto do cirurgião-dentista quanto 
do paciente.

Rápida propagação
As informações falsas que se espalham pela 

internet, podem não surtir efeito no tratamento 
ou na higiene dentária ou até mesmo causar 
danos à saúde bucal — exatamente o efeito 
oposto ao desejado pelo paciente. Em 2018, o 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) 
realizou o maior estudo sobre a disseminação 
de fake news na internet. A pesquisa, publicada 
pela revista Science, concluiu que notícias falsas 
se propagam em uma velocidade até 70% maior 
do que as informações verdadeiras e, por esse 
motivo, alcançam muito mais pessoas.

Informação segura
O Conselho Regional de Odontologia de 

São Paulo (CROSP) não poupa esforços para 
fornecer aos cirurgiões-dentistas informações 
seguras, críveis e confiáveis. O objetivo do 

Conselho é conscientizar a classe sobre 
a importância do trabalho desenvolvido, 
diariamente, em defesa da valorização da 
Odontologia e da proteção da sociedade. O 
profissional e o paciente têm o direito inalienável 
ao acesso à informação segura. Por isso, o ideal é 
que tanto o cirurgião-dentista quanto o paciente 
procurem os canais oficiais de comunicação 
do CROSP que, frequentemente, trazem os 
esclarecimentos e pareceres técnicos elaborados 
pelas Câmaras Técnicas, em casos de notícias 
e fatos falsos circulando pelas redes sociais ou 
obtidas em sites. 

Para ajudar a combater as fake news, os 
Conselhos de Odontologia orientam os inscritos 
a compartilhar os conteúdos oficiais em seus 
perfis pessoais ou profissionais, em grupos 
de Odontologia, nos ambientes acadêmicos, 
nas comunidades odontológicas de produção 

Fake news atingem, cada vez mais, o ramo da Odontologia e podem colocar em risco a 
saúde do paciente. Saiba como evitar as notícias falsas e filtrar as informações

Mentiras podem
custar caro
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científica e entre os colegas de trabalho.  
Em entrevista ao CROSP em Notícias, Sinan 

Aral, coautor do maior estudo sobre fake 
news citado no início deste texto, Professor 
de Gerenciamento, Marketing, Tecnologia 
da Informação e Ciência de Dados do MIT, 
advertiu que as notícias falsas viajam a distâncias 
e a velocidades muito maiores e atingem mais 
alcance e profundidade, em comparação com 
as informações verdadeiras. “Os bots (robôs) 
ajudam a espalhar a desinformação, mas não 
podem explicar a grande diferença entre a 
velocidade de disseminação dos dados reais 
e dos inverídicos. Os bots trabalham com 
os humanos em uma simbiose, para levar 
desinformação e mentira ao mundo on-line”, 
explicou. Ao ser questionado sobre como o 
profissional da Odontologia pode se proteger e 
bloquear as fake news, Aral foi pragmático. “Em 
primeiro lugar, evitem a reação automática de 
compartilhar tudo. Se as informações parecerem 
falsas, façam uma rápida checagem de fatos 
on-line. Uma grande parcela de fake news pode 
ser facilmente desmascarada com uma simples 
busca na internet. Por fim, cuidado com títulos 
sensacionalistas e com fontes duvidosas de 
informação” aconselhou. 

Uma iniciativa do sistema Conselhos 
— parceria entre o Conselho Federal 
de Odontologia (CFO) e os Conselhos 
Regionais de Odontologia (CROs) —, a 
campanha “Conecte-se: informação segura 
é nosso direito” destaca a importância do 
compartilhamento de conteúdo confiável e 
fidedigno, originado nos canais oficiais dos 
Conselhos de Odontologia. 

A campanha também tem o propósito de 
estimular uma mobilização nacional dos 
profissionais de Odontologia no combate a 
informações falsas.

Em tempos de pandemia, a desinforma-
ção pode agravar os problemas de saúde 
provocados pela disseminação das notícias 
falsas na sociedade. A Avaaz — rede para 
mobilização social por meio da internet 
— realizou uma pesquisa, segundo a qual, 
sete em cada 10 brasileiros acreditam 
em pelo menos uma fake news sobre a 
pandemia. Se esse dado for traduzido 
para a população do Brasil, a conclusão 
é assustadora: 110 milhões de brasileiros 
creem em pelo menos uma informação 
mentirosa relacionada à Covid-19. Entre 
essas informações falsas, provavelmente 
estão algumas ligadas à Odontologia.

Conecte-se: 
informação segura é 
nosso direitoComo se proteger 

das fake news
Consulta aos canais do CROSP
Em caso de dúvidas sobre a veracidade de uma 
notícia relacionada à Odontologia, o ideal é buscar 
os canais oficiais do CROSP.
Site: http://www.crosp.org.br
Facebook: /CrospOficial
Instagram: @CrospOficial
YouTube: TV CROSP

Checagem da fonte
Antes de cair na tentação das fake news, é preciso 
desenvolver o senso crítico e uma mente cética. 
Jamais acredite no fato instantaneamente. O 
cirurgião-dentista pode exercer papel preponderante 
ao desmistificar crenças falaciosas e ao abastecer o 
paciente com informações dotadas de embasamento 
científico. 

Leitura criteriosa
Ler todo o texto e não manter o foco apenas no 
título da reportagem. Vídeos e áudios associados 
à saúde bucal devem ser confrontados com mais 
dados on-line. Contrapor a informação a conteúdo 
disseminado por fontes verossímeis aumenta a 
probabilidade de uma avaliação correta sobre o que é 
ou não fake news.

Conferência da data de publicação
Geralmente, uma simples verificação da data da 
publicação pode ser suficiente para desmascarar 
notícias tendenciosas ou fabricadas.

Você sabia?
O termo fake news surgiu em 2016, quando 
Craig Silverman, editor de mídias do site 
Buzzfeed, descobriu uma série de sites 
propagadores de notícias infundadas que 
tinha como origem uma pequena cidade da 
Macedônia chamada Veles.
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TRANSPARÊNCIA

Esse infográfico apresenta indicadores de algumas das ações realizadas 
pelo Conselho entre janeiro e junho de 2021 

11

Balanço de atividades
do primeiro semestre de 2021

M ais de 20 mil atendimentos foram 
realizados pelos diversos setores do  
Conselho Regional de Odontologia de 

São Paulo neste primeiro semestre. Também 
estão destacados aqui os números das principais 
atividades das áreas de ética, fiscalização, 
orientação profissional e inscrições.  

O Portal da Transparência 
é um espaço na internet 
dedicado a oferecer dados 
oficiais da Administração 
Pública. Ali estão disponíveis 
conteúdos  sobre Licitações, 
Contratos, Receitas, Despesas, 
Tesouraria, entre outros.

Setor responsável por prestar esclarecimentos 
relacionados a atuação profissional

No Portal de Ética 
é possível acessar 
os pareceres, os 
julgamentos e as 
penalidades dos 
processos éticos.

Saiba mais



Indicação de medicamentos exige cautela, transparência e detalhamento para garantir 
o sucesso do tratamento e preservar a saúde do paciente em consultório odontológico

Prescrição

Q uando um cirurgião-dentista 
prescreve medicamentos, ele 
passa a se responsabilizar 

integralmente pelo paciente. Essa 
responsabilidade inclui a segurança na 
prescrição. Além da obrigação ética e moral 
de prestar atendimento de excelência, o 
profissional da Odontologia precisa estar 
dotado de uma visão ampliada sobre o 
processo saúde-doença, diagnóstico e 
tratamento adequado. Antes de escolher o 
melhor tratamento, é fundamental entender o 
paciente dentro de um escopo mais amplo, 
considerando os vários aspectos de sua vida e 
o conjunto de sinais e sintomas da cavidade 

bucal, bem como a saúde em geral, 
relacionando eventuais comorbidades, 
conseguindo individualizar a melhor terapia, 
dentro da situação clínica apresentada.

A prescrição tem a validade de 
um documento legal, pelo qual se 
responsabilizam os profissionais que indicam 
determinado tratamento, os que liberam os 
medicamentos e aqueles que os administram.

 Para garantir transparência e segurança, 
inclusive na esfera jurídica, é de suma 
importância que o cirurgião-dentista leve em 
conta algumas orientações, ao preencher uma 
receita. A prescrição medicamentosa deve 
ser clara, conter o nome genérico da droga 

(nome comercial), sua apresentação, dosagem 
e posologia. Nela devem constar o nome 
completo do paciente, a data do atendimento 
e a assinatura do profissional. Todo o espaço 
em branco deve ser anulado, a fim de prevenir 
falsificações ou alterações.

Uso contínuo
Não é aconselhável que ocorra eventual 

troca de receita, caso o cirurgião-dentista 
não tenha sido o profissional que prescreveu 
a primeira versão. O uso contínuo de 
medicamentos pode levar a uma diminuição 
na “eficiência” desejada por determinada 
prescrição. Nesse caso, o profissional tem 

com segurança
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Um guia de referência ao 
profissional

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP), em parceria com o Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São Paulo (CRFSP), desenvolveu o 
Guia Prático de Prescrição e Dispensação de Medicamentos 
na Odontologia. 

Com 38 páginas, o material é referência para o 
cirurgião-dentista e foi construído de forma a esclarecer 
todas as possíveis dúvidas de maneira didática, clara e 
transparente. O guia é dividido em cinco abordagens 
relevantes: competência legal; prescrição e dispensação; 
aquisição de medicamentos; maleta de emergência; e lista de 
medicamentos. Acesse o guia e confira o material

As etapas da prescrição

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que a prescrição 
racional de medicamentos precisa atender a seis etapas bem definidas:

1

4

Anamnese
O profissional de saúde deve 
coletar informações pertinentes 
ao paciente, além de investigar e 
interpretar os sinais e sintomas, a 
fim de traçar o diagnóstico.

Escolha do tratamento

A terceira etapa é a seleção do 
tratamento que o profissional considerar 
mais eficaz e seguro para aquele 
paciente. Uma escolha personalizada.

3
Seleção dos medicamentos

O ato da prescrição pode conter 
medidas medicamentosas e/ou 
medidas não medicamentosas 
capazes de auxiliar na melhoria 
das condições de saúde do 
paciente. Todas as condutas 
escolhidas pelo profissional devem 
ser incluídas, de forma detalhada 
e clara, na prescrição. Isso facilita a 
dispensação do medicamento e o 
uso pelo paciente.

5 Ao entregar a prescrição, o 
profissional de saúde precisa 
explicar ao paciente sobre a 
terapêutica escolhida. 

Transparência

6
Agendamento de reconsulta
O profissional tem de combinar 
a reconsulta para monitorar o 
tratamento proposto.

2Objetivos do tratamento 

Com base no diagnóstico, o 
profissional de saúde deve 
especificar os objetivos 
terapêuticos.

que reavaliar periodicamente o paciente 
para decidir se mantém, altera ou readequa 
a prescrição, a fim de obter a melhor 
resposta e não prejudicar o tratamento. Uma 
perfeita interação entre o cirurgião-dentista 
e o farmacêutico é de suma importância.

Utilização exclusivamente 
odontológica

Cabe ao cirurgião-dentista detalhar ao 
paciente sobre a terapêutica escolhida, 
apontando os benefícios esperados, a 
duração do tratamento e a forma de 
armazenamento do medicamento para 
sua melhor conservação. Importante: a 
Portaria SVS nº 344/98 do Ministério da 
Saúde determina, em seu artigo 38, que 
as prescrições emitidas por cirurgiões-
dentistas somente poderão ser feitas para 
utilização odontológica. Por estarem sob 
controle dos órgãos reguladores, alguns 
medicamentos exigem a prescrição com 
receituário específico, principalmente 
antimicrobianos e aqueles que contenham 
em sua formulação substâncias psicotrópicas 
e psicotrópicos de uso controlado. Ao 
observar esses critérios, o cirurgião-dentista 
e o paciente terão a salvaguarda de um 
tratamento seguro e eficaz.

O processo de prescrição requer uma 
relação estreita com o profissional 
farmacêutico, responsável pela dispensação 
da droga receitada. A eficiência na 
dispensação depende de um diagnóstico 
correto, de uma prescrição centrada em 
evidências científicas e da escolha de 
medicamentos adequados em dosagens 
corretas. 

Lei permite autoprescrição 
Não há nada que impeça a autoprescrição 

por parte do cirurgião-dentista. A prática 
não está proibida, expressamente, por lei ou 
por ato normativo do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou de 
outros órgãos de fiscalização sanitária. 
Também inexiste restrições éticas, legais ou 
normativas para que o cirurgião-dentista 
preste atendimento a familiares e lhes 
prescreva medicamentos. 

No entanto, o profissional deve sobrepesar 
a cautela, a razoabilidade e o bom senso, 
além de observar o disposto nas legislações 
e normas, sempre atendo-se à aplicação da 
autoprescrição exclusivamente no ramo da 
Odontologia. 

O CROSP não recomenda a autoprescrição 
de substâncias psicotrópicas. Um cuidado 
para prevenir e/ou não ocasionar danos 
à saúde geral, como patologias de origem 
psiquiátrica.



14 SEGURANÇA

O manejo de informações exige 
cuidados e uma boa dose de 
desconfiança. Têm sido cada 

vez mais comuns golpes perpetrados pelo 
WhatsApp, uma ferramenta de comunicação 
que ganhou o mundo e a preferência dos 
profissionais. O roubo de dados por parte 
de terceiros pode provocar uma série de 
transtornos e prejuízos. De acordo com a PSafe, 
mais de 5 milhões de brasileiros tiveram seus 
números de WhatsApp clonados em 2020.

Pessoas mal-intencionadas têm se passado por 
fiscais do Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo (CROSP) para solicitar a confirmação 
do código de registro do WhatsApp a cirurgiões-
dentistas. O CROSP adverte que tais dados 
são de uso restrito e pessoal e que, por isso, 

jamais pede o repasse de tais informações, nem 
quaisquer outros códigos de segurança. Em 
posse do código, golpistas sequestram a conta 
do WhatsApp para se comunicarem com as 
pessoas da lista de contatos da vítima e pedir 
transferência em dinheiro. O crime vem sendo 
aplicado não apenas contra os profissionais da 
Odontologia, mas também à população em geral. 

Em outro tipo de abordagem, os criminosos 
criam um perfil falso de WhatsApp, usando 
fotos retiradas das redes sociais da vítima. Dão 
preferência a escolher profissionais da saúde, 
porque muitas vezes mantêm seus perfis públicos. 
Quando conseguem contato com familiares e 
amigos, passam-se pela pessoa, dizendo que 
mudaram de número. A partir daí iniciam um 
diálogo para pedir transferências bancárias, 

sob diversos pretextos. Nesse caso, a conta de 
WhatsApp nem precisa ser clonada. Em 2019, 
outro golpe roubou dados de 162 mil brasileiros 
ao prometer tratamento odontológico gratuito.

Medidas de Segurança
Analista Sênior de Segurança da empresa 

russa Kaspersky, Fabio Assolini, lembra que 
vários profissionais da saúde usam o WhatsApp 
como ferramenta de comunicação com os 
pacientes. “É muito importante os cirurgiões-
dentistas instalarem o WhatsApp na versão 
Business (Negócios), especialmente porque ela 
traz mais recursos de controle da conta. Em caso 
de incidente, o profissional poderá receber um 
suporte mais completo, por parte do WhatsApp, 
na hora de recuperar a conta ou de usar os 

Profissionais da Odontologia tornam-se alvos de golpistas que usam o WhatsApp para 
roubar dados e obter dinheiro. Discrição é um dos segredos para evitar prejuízos

De olhos bem abertos
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Como reduzir as chances de ser alvo de golpes 
na internet:

Voz do expert
“É importante entender como o ataque 

funciona. A maioria dos sequestros de conta 
no WhatsApp ocorre por meio de um ataque 
de engenharia social. Ou seja: alguém vai 
entrar em contato com você se passando por 
uma empresa, pelo Ministério da Saúde ou 
por um fornecedor de material 
odontológico. Essa pessoa afirma que precisa 
enviar algo ou um presente, mas, para isso, 
necessita do código de confirmação enviado 
por SMS. Esse código jamais deve ser 
informado a alguém. Quando você informar 
esse código, o golpista terá um minuto para 
ativar o seu número de WhatsApp em outro 
aparelho e sequestrar a sua conta.

Sabemos de situações de ataque em que 
golpistas conseguiram burlar a dupla 
autenticação de segurança e também 
sequestrar a conta. Caso o profissional tenha 
sido vítima é importante contactar os 
clientes informando que a conta foi 
comprometida, alertando-os a não enviarem 
dinheiro ao fraudador. Outra providência é 
entrar em contato com o WhatsApp pelo 
e-mail support@whatsapp.com e pedir a 
restauração da conta. Infelizmente, como os 
casos são muitos, tem demorado uma média 
de sete dias para as pessoas terem acesso 
novamente ao WhatsApp. O cenário ideal é 
não ser vítima.”

Fabio Assolini, analista sênior de segurança
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De olhos bem abertos

Importante!
Em qualquer situação suspeita 
utilizando o nome do CROSP, 
desconfie e denuncie no 
Fale Conosco:

Dicas de 
segurança digital

●  Vantagens atraentes
Não acredite em mensagens apresentando 
produtos a preços quase irrisórios, ofertas mais 
do que atraentes ou qualquer vantagem fora do 
comum.

●  Discrição
Em tempos de golpes cibernéticos, jamais — 
em hipótese nenhuma — forneça o código de 
segurança de seu WhatsApp. Ele é um dos meios 
mais usados pelos hackers para capturar o perfil 
de terceiros e tentar obter vantagens econômicas.

●  Desconfiança
Nunca realize transferências bancárias a pedido 
de parentes ou amigos antes de contatá-los 
para checar se alguém tentou se passar por eles. 
Desconfie sempre!

●  Mensagens duvidosas
Em caso de mensagens recebidas por meio do 
WhatsApp ou de SMS, não responda se não 
estiver certo da identidade do remetente. Hackers 
podem estar tentando clonar sua conta no 
WhatsApp.

recursos específicos. Outra medida importante 
é ativar a dupla autenticação de segurança. Se 
um criminoso tentar sequestrar a conta do 
WhatsApp ou ativá-la em outro aparelho, ele não 
terá a outra senha necessária para completar o 
acesso”, explicou.

Assolini recomenda ao profissional da 
Odontologia sempre checar as sessões abertas. 
“É bastante comum, entre os profissionais de 
saúde, deixar o WhatsApp logado para acesso 
de alguém da equipe. O WhatsApp Business 
permite um acesso centralizado, com mais 
pessoas utilizando a conta. Futuramente, o 
aplicativo deve disponibilizar um multilogin. 
Também é importante revisar com frequência 
quais aparelhos estão autorizados a acessar a 
conta”, disse o analista. 

De acordo com Assolini, os criminosos do 
mundo virtual aproveitam brechas para atacar. 
“Os cirurgiões-dentistas não são os únicos 
a sofrerem ataques de engenharia social. 
Profissionais de outras áreas também são 
alvos. Isso se deve à grande popularidade do 
WhatsApp, que tem mais de 110 milhões de 
usuários no Brasil. É um programa utilizado não 
só para a comunicação pessoal, mas também 
para fazer negócios e manter contato com 
clientes”, comenta. 

O Brasil é uma das nações mais atingidas 
por ataques virtuais em todo o mundo. No 
ranking de vulnerabilidade, está entre a segunda 
e terceira posição entre os países com maior 
número de invasões e de golpes pela internet.



16 COVID-19

D esde a declaração da pandemia da 
Covid-19, em 11 de março de 2020, 
o CROSP, junto a outras entidades da 

Odontologia, mantém seus canais de informação 
ativos e atua de forma dinâmica e intensa visando 
promover iniciativas em favor da classe. Foram 
realizadas ações para acelerar a imunização dos 
profissionais, alertar para a importância de garantir 
um atendimento seguro ao paciente e buscar 
acordos que ajudem a classe a se organizar frente às 
dificuldades econômicas do momento.

A pandemia e a  
Odontologia

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declara a pandemia da 

Covid-19.

Março, 2020
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O Brasil registra a primeira 
morte atribuída ao Sars-CoV-2, o 
coronavírus causador da Covid-19. 
A vítima é um homem de 62 anos, 
morador de São Paulo.

A OMS recomenda o uso de 
máscara, em todo o mundo, como 
forma de conter a disseminação do 
Sars-CoV-2.

O Conselho Federal de Odontologia 
(CFO) reconhece a importância 
da Odontologia Hospitalar no 
cuidado com a vida de pacientes 
hospitalizados com o novo 
coronavírus.

O Ministério da Saúde lança o Guia de 
Orientações para Atenção Odontológica 
no Contexto da Covid-19. O material 
traz informações sobre cuidados e 
atenção à saúde bucal da população 
brasileira e apoio à retomada gradual 
dos atendimentos durante a pandemia do 
coronavírus. 

O CFO envia ao Ministério da Saúde 
o mapeamento de mais de 500 mil 
profissionais de Odontologia do Brasil 
com pedido para a inclusão no grupo 
prioritário 2 — de trabalhadores 
da saúde — de vacinação contra a 
Covid-19. 

O CROSP envia ofício ao Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde 
do Estado de São Paulo (COSEMS/
SP) solicitando, entre outras 
medidas, o adiamento da realização 
de atendimentos eletivos nos 
serviços odontológicos no serviço 
público.

O CROSP lança o manual 
Biossegurança: adequações 
técnicas em tempos de Covid-19. 
Preparado pelo Grupo de Trabalho 
de Biossegurança do CROSP, o 
documento tem o objetivo de 
orientar sobre procedimentos 
de higienização e proteção para 
prevenir infecções cruzadas durante 
o atendimento odontológico.

O CROSP solicita ao Instituto 
Butantan e ao Secretário 
de Saúde do Estado de São 
Paulo, José Henrique Germann 
Ferreira, por meio de ofício, a 
inclusão dos cirurgiões-dentistas 
como voluntários no estudo 
PROFISCOV, para testar a vacina 
(CoronaVac).

É criado o gabinete de crise 
formado pelo Conselho Regional 

de Odontologia de São Paulo 
(CROSP), a Associação Paulista 

de Cirurgiões-Dentistas (APCD), 
a Associação Brasileira de 
Odontologia (ABO-SP) e 

a Associação Brasileira de 
Cirurgiões-Dentistas (ABCD), com 

o objetivo de sensibilizar órgãos 
públicos sobre pautas e diretrizes 

imprescindíveis para a atuação da 
categoria no novo contexto.

O CROSP envia ofício à Associação 
Brasileira da Indústria de 
Artigos e Equipamentos Médicos, 
Odontológicos, Hospitalares e de 
Laboratórios (ABIMO), por meio 
do qual solicita atenção especial 
à demanda dos equipamentos de 
proteção individual (EPIs) dos 
profissionais de saúde bucal, durante 
a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19).

O CROSP manifesta ao governo do estado 
de SP, por meio de ofício, a necessidade da 
inclusão de cirurgiões-dentistas, técnicos 
e auxiliares em saúde bucal e em prótese 
dentária, na primeira fase do Plano 
Estadual de Imunização da Covid-19.



Começa a vacinação contra 
a Covid-19 dos profissionais 

da Odontologia, em São 
Paulo. 

Os Conselhos pedem a intervenção do Ministério 
Público Federal para cumprimento da vacinação 
dos profissionais da saúde bucal na cidade de São 
Paulo. 

A Prefeitura de São Paulo amplia a vacinação 
contra a Covid-19 para profissionais de saúde 
residentes do município com 53 anos ou mais, isso 
inclui os cirurgiões-dentistas. 

Diretoria do CROSP realiza live para dar 
esclarecimentos sobre a vacinação contra a Covid-19 
para profissionais da odontologia.

21

01

03

15
18

25

07

22

24

18

25

31

15

29

Janeiro, 2021

Fevereiro, 2021

Abril, 2021

Maio, 2021Março, 2021

O CROSP, a APCD, a ABCD 
e a ABO-SP colocam-se 
à disposição do governo 
do estado de São Paulo 

para sediarem a etapa de 
imunização da Odontologia 

e demais profissionais de 
saúde contra a Covid-19.

Com o remanejamento das 
doses das vacinas, a nível 

nacional, o CROSP solicita 
ao governo do estado e às 

prefeituras a agilização na 
imunização dos profissionais 

de saúde bucal.

Com a aprovação da 
vacina e a redistribuição 

nacional das doses, o 
CROSP envia ofício ao 

governador e à Secretaria 
Estadual de Saúde em que 
destaca a importância de 

imunizar os profissionais da 
Odontologia, dado o risco de 

contaminação ao qual esses 
trabalhadores estão expostos.

Em ação conjunta aos demais conselhos de 
saúde que compõem o Fórum dos Conselhos de 
Atividades Fim da Saúde de São Paulo (FCAFS), 
o CROSP encaminha novo ofício para a Secretaria 
de Saúde, a COSEMS-SP, a Coordenação do Centro 
de Contingência da Covid-19, o Conselho Estadual 
de Saúde, as prefeituras e o governo de São Paulo 
solicitando providências e previsão de imunização 
de todos os profissionais de saúde.

No momento em que São Paulo prioriza 
profissionais envolvidos no atendimento 
odontológico a pacientes com Covid-19, o CROSP 
– respaldado pela APCD, pela ABCD e pela 
ABO-SP — envia ofício ao prefeito e ao Secretário 
de Saúde do município de São Paulo novamente 
solicitando a imunização de todos os profissionais 
da saúde bucal. A prefeitura divulga novo informe 
e amplia a vacinação para profissionais de saúde, 
da rede pública e privada, com 55 anos ou mais.

Ante a desaceleração da atividade econômica, 
provocada pela pandemia, o CROSP e o Conselho 
Federal de Odontologia (CFO) solicitaram a bancos 
públicos e privados a abertura de linha de crédito 
especial para cirurgiões-dentistas, clínicas e serviços de 
Odontologia. Em ofício às instituições financeiras, o 
CROSP e o CFO expõem a importância de medidas de 
suporte econômico para a classe odontológica.

Na mesma data, o presidente do CROSP, Marcos 
Jenay Capez, reuniu-se com o Secretário Municipal 
de Saúde, Edson Aparecido dos Santos, em nome do 
gabinete de crise da classe odontológica para falar 
sobre a imunização da classe contra a Covid-19.

A Divisão de Odontologia do Instituto Central do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP elaborou um estudo sobre as indicações, 
adaptações e instalação de protetores bucais E.V.A. 
para a prevenção da infecção pelo Sars-CoV-2.

O gabinete de crise contra a Covid-19, organizado 
pela classe odontológica, reuniu-se com o deputado 
federal Vitor Lippi para tratar da urgência da 
vacinação dos profissionais da saúde bucal em São 
Paulo.

O governo paulista libera a vacinação para 
profissionais de saúde de 30 anos ou mais.  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) atualiza a Nota Técnica nº 4/2020. O 
documento aborda medidas de prevenção e controle 
que devem ser adotadas, durante a assistência 
aos casos suspeitos ou confirmados de infecção 
pelo novo coronavírus, nos serviços de saúde. 
Também informa sobre práticas específicas para o 
atendimento odontológico.



D esde o início da pandemia, o CROSP 
(Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo) segue as determinações 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelo 
Plano São Paulo, estratégia criada pelo governo 
do estado de São Paulo para uma retomada 
consciente e segura da economia.

Em respeito às normas de segurança e 
visando evitar a necessidade de tratativas que 
exijam a presença dos profissionais inscritos 
na sede ou nas seccionais deste Conselho, 
diversos serviços foram disponibilizados de 
forma on-line. Atualmente, é possível realizar: 
primeira inscrição de profissionais, inscrições de 
empresas, cancelamentos, suspensões, pedidos 
de 2ª via de cédula/certificado, pedidos de 
certidões, entre outros processos, de maneira 
100% digital.

Em breve, o novo aplicativo do CROSP 
será lançado para somar-se às ferramentas de 
atendimento e consulta já disponíveis.

Fale Conosco e Ouvidoria
O canal Fale Conosco é a principal ferramenta 

de comunicação on-line com o inscrito. É por 
meio dessa plataforma que acontecem milhares 
de atendimentos. 

Apenas no primeiro semestre deste ano, foram 

Serviços do Conselho foram adaptados para garantir o atendimento ao inscrito 
durante a pandemia

aos inscritos

mais de 20 mil interações por esse canal, com 
tempo médio de resposta dentro de 48 horas.

É destinado a esclarecer dúvidas gerais, prestar 
orientação profissional, receber denúncias 
sobre publicidade irregular e exercício ilegal 
da Odontologia, oferecer informações sobre 
débitos financeiros, entre outros assuntos. 

Já a Ouvidoria tem o objetivo de solucionar 
de forma imparcial as insatisfações dos 
profissionais inscritos ou eventuais dúvidas que, 
por algum motivo, não puderam ser resolvidas 
por meio dos canais regulares de atendimento, 
como o Fale Conosco.

Esse canal serve como mediador e orientador 
nas relações institucionais. 

CROSP Atende
Nos casos em que o inscrito precisa 

comparecer a uma das unidades do Conselho, é 
possível agendar via internet, por meio do canal 
CROSP Atende, o dia e horário de preferência 
para o atendimento.

Atualmente, para evitar aglomerações, o 
Conselho realiza atendimentos pessoais, das 8h 
às 16h, somente com esse agendamento prévio, 
que garante um menor tempo de espera e 
oferece mais segurança a todos. 

Alguns serviços que demandam o 

atendimento presencial são: visto prévio de 
empresas, retirada de documentos (certificados/
cédulas) e determinados trâmites junto aos 
setores de ética, fiscalização e jurídico.

 
Atendimento telefônico

O Conselho está investindo na 
modernização do sistema de telefonia. Isso 
vai oferecer aos inscritos uma melhora 
significativa na experiência de atendimento 
por esse canal. Nos próximos meses, a nova 
plataforma irá ao ar. 

Contatos telefônicos podem ser realizados 
das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Os números da sede e de cada uma das 
seccionais podem ser consultados em http://
www.crosp.org.br/seccionais.html.

Canais de atendimento

Entre em contato
Fale Conosco: 
www.crosp.org.br/faleconosco

Ouvidoria: 
www.crosp.org.br/intranet/ouvidoria.php

CROSP Atende: 
http://www.crosp.org.br/crospatende
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Na vida, algumas coisas são

E ntre junho e agosto deste ano foi ao ar 
a campanha “Na vida, algumas coisas 
são essenciais. Visitar o cirurgião-

dentista é uma delas”.
A abordagem escolhida teve o propósito 

de reforçar a importância da visita 
frequente ao cirurgião-dentista e enfatizar 
que esse cuidado é essencial em todas as 
fases da vida.

Veiculados em emissoras de rádio do 
interior e da capital, os anúncios, com 
alertas relacionados à Odontologia, tiveram 
estimativa de alcance de mais de 35 milhões 
de pessoas. Na capital, as chamadas foram 
realizadas durante os reportes de trânsito, 
quando o ouvinte está mais atento às 
informações.

Já os anúncios expostos nas linhas Azul, 
Verde e Vermelha do Metrô alcançaram 
cerca de 6,5 milhões de pessoas por dia, 
ou 185 milhões durante todo o período da 
campanha.

Para alertar e conscientizar a população 
sobre a importância da prevenção de 
doenças, as peças publicitárias trataram 
de temas como a saúde bucal da gestante 
e do bebê, o atendimento aos idosos e o 
acompanhamento de diabéticos.

19VALORIZAÇÃO

CROSP promoveu campanha de valorização da Odontologia com 
veiculação no Metrô da capital e em rádios de todo o estado de São Paulo
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             anúncios foram ao ar nas rádios

382 450

769

         cidades do estado 
de São Paulo cobertas

Estimativa de população impactada pelos 
anúncios de rádio

milhões de pessoas milhões de pessoas

milhões de pessoas

             anúncios foram ao ar nas 
estações do Metrô

Estimativa de população impactada 
por dia no Metrô

Estimativa de população impactada 
nas estações do Metrô ao longo da 
campanha

Dados da campanha (junho a agosto)

35 6,5

185
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Sobre a Fundação Abrinq

Criado em 1997, o Programa 
Adotei um Sorriso tem como 
objetivo mobilizar e engajar 

cirurgiões-dentistas que queiram se dedicar 
voluntariamente, oferecendo atendimento 
às crianças e/ou adolescentes em seus 
consultórios ou desenvolvendo uma ação 
de saúde preventiva, nas organizações da 
sociedade civil que integram o programa.

O voluntariado é o protagonista dessa 
iniciativa. Ao longo de 24 anos, 410 
organizações sociais já participaram do 
programa e 290 mil crianças e adolescentes 
foram beneficiados com atendimentos 
clínicos e institucionais, realizados de 
forma voluntária por cirurgiões-dentistas 
de todo o Brasil.

Os profissionais, ao se cadastrarem no 
sistema da Fundação Abrinq, são incluídos 
na rede de voluntários do programa, 
atuando conforme a sua especialidade e 
disponibilidade. 

O CROSP apoia esse programa e chama 
os cirurgiões-dentistas de São Paulo a 
participar. 

A recompensa virá em sorrisos!

Adote um Sorriso

Programa firma parceria com empresas que ofereçam aos inscritos e a seus 
dependentes condições especiais em relação às encontradas no mercado

D esde 2016, o CROSP mantém um programa de parcerias em 
benefício dos inscritos. 
Os convênios são firmados com empresas comprovadamente 

idôneas, de diversos setores, desde que seus produtos sejam 
compatíveis com a saúde humana e os preceitos de ética odontológica. 
Não são aceitas, por exemplo, empresas de tabaco ou bebidas 
alcoólicas, serviços de contabilidade e advocacia, franquias e planos 
odontológicos.

Um edital público, disponível no site do CROSP, apresenta as 
exigências que devem ser atendidas pelos interessados em firmar a 

parceria. Estes devem comprovar o efetivo benefício oferecido, a 
fim de serem habilitados. A remuneração das credenciadas tem 
origem exclusiva nas vendas de seus produtos e serviços para os 
beneficiários do programa. 

Já são conveniadas empresas dos segmentos de educação, cultura, 
saúde, finanças, seguros, viagens e bens de consumo. 

Novas parcerias estão em constante avaliação para enriquecer, 
cada vez mais, a gama de vantagens oferecidas. Os profissionais 
que desejarem podem sugerir serviços ou produtos de seu interesse 
pelo Fale Conosco (www.crosp.org.br/faleconosco).  

Criada em 1990, a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente 
é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover a defesa 
dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. Tem como 
estratégias: o estímulo à responsabilidade social; a implementação de ações 
públicas; o fortalecimento de organizações não governamentais e governamentais 
para prestação de serviços ou defesa de direitos de crianças e adolescentes.

Convênios beneficiam

inscritos e familiares

Cadastre-se 

https://pas.fadc.org.br/Externo/Login
ou escaneie o QR Code
  
          adotei@fadc.org.br  
          (11) 94512-4119

A Fundação Abrinq está com inscrições abertas para 
cirurgiões-dentistas que queiram atuar como voluntários no 
Programa Adotei um Sorriso
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O profissional da Odontologia precisa estar sempre atualizado 
sobre as tendências e os avanços da área, para que seja 
capaz de prestar um atendimento de excelência. Em tempos 

de pandemia da Covid-19, essa necessidade requer grande urgência. 
Por meio de modernas ferramentas de disseminação de informação, 
adotadas pelo CROSP, os inscritos podem participar de seminários 
e palestras on-line. O Conselho fornece conteúdos audiovisuais de 
relevância publicados no YouTube. No formato áudio, são publicados 
podcasts com entrevistas, debates e bate-papos com especialistas, que 
podem ser acessados pelo site da autarquia ou nas plataformas Spotify e 
Deezer.

Conteúdo em áudio
Nos podcasts, o profissional encontrará programas que propõem 

reflexões sobre procedimentos e abordagens técnicas importantes no 
consultório odontológico. Entre os temas tratados estão, por exemplo: 

atendimento odontológico à beira do leito hospitalar; células-tronco e 
os avanços na Odontologia; dicas de empreendedorismo na profissão; 
diagnósticos e manejos da dor; competências e atribuições dos técnicos e 
auxiliares em saúde bucal; as opções de mercado para os recém-formados; 
marketing digital e planejamento financeiro.

Palestras e animações
A TV CROSP, canal oficial do Conselho no YouTube, oferece webinars 

de relevância profissional e de amplo escopo. Os inscritos terão livre 
acesso a palestras sobre assuntos, como: Odontologia Hospitalar para 
equipe auxiliar; sintomas e sequelas pós-Covid-19; a psicologia da dor no 
tratamento odontológico, qualidade de vida no trabalho e autocuidado. 

No mesmo ambiente, a sequência de vídeos “CROSP Orienta” faz 
uso de animações para apresentar dicas e informações valiosas sobre 
biossegurança, responsabilidade técnica, o papel do fiscal do Conselho, 
entre outros temas.

CROSP disponibiliza rico acervo de informações em plataformas audiovisuais da 
internet. Ferramentas podem contribuir com a atualização do profissional e garantir 
atendimento de excelência no consultório

Um mundo de informações 

Como acessar o conteúdo audiovisual

Podcasts
São programas de áudio disponibilizados em formato de arquivo 

ou de streaming e acessados por meio de agregadores, como são 
chamados os aplicativos que reproduzem  
esse conteúdo. No Spotify, um dos mais  
populares, basta o profissional seguir o  
canal Podcast CROSP. Esse conteúdo  
também está disponível no site  
www.crosp.org.br

Vídeos
Conteúdo diversificado em formato webinar, uma 

videoconferência de propósito educativo, pode ser acessado 
por meio do canal do CROSP no YouTube, a TV CROSP.

No mesmo ambiente, a série de vídeos 
 animados, “CROSP Orienta”, oferece  
dicas e informações importantes sobre  
a atuação ética na Odontologia. 

A TV CROSP pode ser acessada por  
meio do endereço  
https://youtube.com/c/TVCROSP



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

2.

5.

4.

3.

    Que documentação preciso apresentar para realizar ou 
cancelar a inscrição no CROSP?
R. A documentação varia a depender do tipo de inscrição. Se é pessoa 
física, ou jurídica, se é definitiva ou provisória, etc. A lista completa de 
documentos para cada situação, está disponível no site do CROSP (www.
crosp.org.br) no menu lateral esquerdo INSCRIÇÕES.

    Como devo proceder quando um paciente pede a 
realização de um tratamento que não considero necessário?
R. Se o paciente insistir em realizar um procedimento considerado 
desnecessário, o profissional tem o direito de renunciar ao atendimento. 
Nestes casos é preciso comunicar a decisão, previamente, por escrito, ao 
paciente ou a seu responsável legal, e fornecer ao cirurgião-dentista que lhe 
suceder, todas as informações necessárias, relativas ao atendimento.

    É permitido a pessoas que não são profissionais da 
Odontologia, anunciarem em seus perfis sociais sorteios ou 
concursos que tenham como prêmio algum procedimento 
odontológico em parceria com um cirurgião-dentista ou 
estabelecimento odontológico?
R. Tal prática, segundo as normativas vigentes, configura conduta antiética 
do cirurgião-dentista sujeito a essa parceria. Assim, passível de responder 
um processo disciplinar e receber as penalidades previstas no Código de 
Ética Odontológica.

    Como devo proceder caso a operadora de saúde exija 
radiografias com o propósito exclusivo de comprovação de 
procedimento odontológico?
R. A ANS, mediante Ofício nº 251/2019/PRESI/ANS, informou ao 
Conselho Federal de Odontologia que a exigência de fotografias e tomadas 
radiográficas com finalidade, exclusivamente, pericial/administrativa, 
constitui prática vedada pela legislação vigente.
Caso a operadora glose o procedimento por esse motivo, o profissional deve 
interpor o Recurso de Glosa, fundamentando-o com o posicionamento da 
ANS constante no ofício mencionado. E ainda, caso seja mantida a glosa, o 
profissional deve registrar denúncia à ANS e ao CROSP.

   O CROSP tem uma tabela de Valores Referenciais para 
Procedimentos Odontológicos?
R. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo não possui uma 
tabela de referência de valores para procedimentos odontológicos/
honorários profissionais. Vale lembrar que os honorários profissionais 
deverão ser fixados pelo profissional nos termos do artigo 19 e seguintes 
do Código de Ética Odontológica.

1.

CROSP
Responde






