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CARTA AO LEITOR

Unidos em defesa
da Odontologia

Aspectos éticos do atendimento
odontológico em situação de

pandemia

e de seus profissionais
M

omentos de crise, como o que
vivemos atualmente em decorrência
da pandemia da Covid-19, exigem,
mais do que nunca, trabalho intenso, união e
espírito colaborativo. No contexto de restrições
impostas à população, que afetam diretamente
a classe odontológica, o CROSP vem atuando
incessantemente junto a órgãos de governo,
associações da indústria e entidades de classe
para proteger a saúde de profissionais e pacientes,
assim como pleitear medidas econômicas
em prol dos inscritos.
Neste sentido, o Conselho solicitou, a todas as
prefeituras do estado de São Paulo, a suspensão
da cobrança de taxas e tributos municipais
relacionados ao exercício de 2020 sobre
consultórios e clínicas odontológicas. Seguindo
decisão do Conselho Federal de Odontologia
(CFO), o CROSP adiou o pagamento da anuidade
para o segundo semestre de 2020. Essas e outras
ações do Conselho, no sentido de minimizar
os impactos aos profissionais, são descritas em
detalhes nesta edição do CROSP Em Notícia, que
traz ainda, na seção CROSP Responde, conteúdo
especial com perguntas e respostas sobre a atuação
profissional perante o novo coronavírus.
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O Conselho solicitou,
a todas as prefeituras
do estado de São Paulo,
a suspensão da cobrança
de taxas e tributos
municipais relacionados
ao exercício de 2020
sobre consultórios e
clínicas odontológicas

ética é a melhor forma de defender e valorizar
a profissão e aqueles que a praticam – dessa
forma, esta publicação traz matéria com foco
nas diretrizes éticas, ressaltando cuidados que
devem ser tomados.

Diretrizes das autoridades sanitárias impuseram
mudanças à assistência odontológica – saiba como atuar
com segurança; confira também as medidas do CROSP
para amparar as(os) profissionais em meio à crise

Em linha com o objetivo de promover agilidade
no atendimento aos inscritos, sem a necessidade
de deslocamento até as unidades do CROSP, o
espaço Fale Conosco está à disposição no site do
Conselho. Por meio da ferramenta é possível enviar
dúvidas, sugestões e solicitar serviços, entre outras
facilidades. Fica aqui o convite para que todos
utilizem esse canal de comunicação.
Boa leitura e até a próxima!

Marcos Jenay Capez

Presidente do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo

Foto: divulgação

Apesar das mudanças impostas pelo cenário
de crise, o respeito aos princípios éticos da
Odontologia deve seguir inabalável. A conduta
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Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou, em 11/03, situação de
pandemia da Covid-19, nome dado à
doença causada pelo novo tipo de coronavírus,
descoberto na China no fim do ano passado.
O patógeno foi identificado no Brasil em
fevereiro, iniciando a curva de contágio no país.
Para desacelerar a velocidade de transmissão do
vírus os órgãos públicos emitiram recomendações
de biossegurança, isolamento social, fechamento
do comércio e serviços não essenciais e restrições
contra aglomerações.
Na Odontologia não foi diferente – o
Ministério da Saúde, assim como a Secretaria

da Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP)
e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) divulgaram notas técnicas orientando
as(os) profissionais da saúde bucal – dos
serviços público e privado – a suspender os
atendimentos odontológicos eletivos, mantendo
apenas urgências e emergências. As entidades
também recomendaram cuidados especiais
com as medidas de biossegurança e uso dos
equipamentos de proteção individual.
Tais diretrizes afetaram rotinas de consultórios
e clínicas odontológicas, gerando novos desafios
e situações que exigem atenção redobrada aos
princípios éticos da profissão.

Atuação ética em
contexto de crise

O documento do Grupo Técnico Odontológico
da Divisão de Serviços de Saúde do Centro de
Vigilância Sanitária da SES-SP informa: “(...)
considerando que a Assistência Odontológica
apresenta alto risco tanto para a disseminação
do novo coronavírus como para infectar os
profissionais, orienta-se manter atendimento, com
EPIs adequados, exclusivamente, aos casos de
urgência, e reagendar os casos eletivos”.
Assim, a não observância das diretrizes do
Centro de Vigilância Sanitária estadual para que
a(o) profissional da Odontologia atenda somente
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próximo ao paciente, são exclusivos do ambiente
da sala de atendimento da(o) profissional.
Uma possível regulamentação da
Teleodontologia para que as(os) cirurgiãs(ões)dentistas possam realizar consultas através
de meios de comunicação, com o intuito de
preservar a saúde tanto das(os) profissionais
quanto das(os) pacientes em cenário de
pandemia, é de competência do Conselho Federal
de Odontologia (CFO).

casos de urgência e emergência poderá resultar
na instauração de processo ético. O objetivo da
suspensão dos atendimentos eletivos – ou seja,
não urgentes e não emergenciais – é evitar riscos
biológicos desnecessários. Os procedimentos
eletivos devem ser postergados para quando a
pandemia estiver controlada.

Teleatendimento não é
permitido na Odontologia

No final de março o Ministério da Saúde
publicou portaria regulamentando, em caráter
excepcional e temporário, a Telemedicina, ou
seja, atendimentos médicos a distância por meio
de tecnologia de comunicação. O modelo foi
liberado apenas para atendimento pré-clínico, de
suporte assistencial, de consulta, monitoramento
e diagnóstico, excepcionalmente durante o
período de emergência de saúde pública.
A liberação, entretanto, não é válida para
profissionais da saúde bucal. Conforme o artigo
7º da Lei 5081/66, que regula o exercício da
Odontologia, é vedado a(o) cirurgiã(o)-dentista
realizar “consultas mediante correspondência,
rádio, televisão ou meios semelhantes”.
No mesmo sentido, as disposições preliminares
do Código de Ética Odontológica, instituído pela
Resolução CFO 118/2012, em especial no artigo
4º, ressaltam a natureza personalíssima da relação
paciente/profissional na atividade odontológica.
Assim, é pressuposto um atendimento presencial e
personalizado, tendo em vista as peculiaridades de
cada caso, tais como condições e riscos biológicos,
quadro de saúde bucal do paciente, anamnese, entre
outros aspectos que devem ser cuidadosamente
analisados. Fica, assim, inviável o atendimento
odontológico a distância, uma vez que uma
análise verdadeiramente detalhada, algo que é
indispensável, deve ocorrer de forma presencial.
Vale ressaltar, ainda, que o Artigo 44 do Código de
Ética Odontológica define como infração ética “(...)
dar consulta, diagnóstico, prescrição de tratamento
ou divulgar resultados clínicos por meio de qualquer
veículo de comunicação de massa (...)”.
O uso de uma conta corporativa do aplicativo
de mensagens WhatsApp é permitido em
algumas situações específicas de comunicação
com os pacientes. A(o) profissional pode utilizar
a ferramenta, por exemplo, para enviar lembretes
de agendamento, marcação ou cancelamento de
consulta e alterações de horários.
O contato por meio do WhatsApp apenas
pode ser feito com os pacientes que já integram
a carteira de clientes da(o) cirurgiã(o)-dentista,
caso contrário, constitui infração ética sob pena de
aliciamento de pacientes e concorrência desleal.
Não é permitido – e pode caracterizar ato ilícito – o
uso da ferramenta para comunicar diagnósticos,
planos de tratamento, prescrições medicamentosas,
promoções, entre outros exemplos. Isso se dá
porque os procedimentos específicos do exercício
prático da Odontologia, como o relacionamento

Fiscalização em tempos
de quarentena

A pandemia do novo coronavírus também
alterou a rotina de fiscalização do exercício da
Odontologia, uma das principais competências do
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP). Contudo, a autarquia não diminuiu os
esforços para preservar as boas práticas da profissão.
Em meio às diretrizes de isolamento, os fiscais
do CROSP estão atuando de forma remota. O
procedimento segue as orientações da Portaria

nº29 do CROSP, publicada em 23 de março de
2020; dessa forma, embora as diligências estejam
suspensas temporariamente, seguem em curso
as fiscalizações de mídias sociais, publicidades
odontológicas e outras necessárias.
Diante do recebimento de comunicações
relacionadas a eventual descumprimento dos
requisitos determinados para o controle da
biossegurança dos atendimentos odontológicos, as
autoridades sanitárias competentes para as devidas
averiguações são prontamente oficiadas. Perante o
CROSP, as(os) profissionais envolvidas(os) poderão
ser responsabilizados eticamente, caso haja a devida
confirmação pela fiscalização sanitária.
As comunicações sobre estabelecimentos
odontológicos que tenham adotado a prática
do Teleatendimento também são averiguadas
pela Fiscalização do CROSP. Os profissionais
responsáveis são notificados sobre o impedimento
legal e da infração ética cometida em razão dessa
prática, sendo o caso direcionado para apreciação
da Comissão de Ética.

O uso de uma conta corporativa do aplicativo de mensagens
WhatsApp é permitido em algumas situações específicas
de comunicação com os pacientes. A(o) profissional pode
utilizar a ferramenta, por exemplo, para enviar lembretes
de agendamento, marcação ou cancelamento de consulta
e alterações de horários
Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock
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O que o CROSP tem feito
A fim de minimizar os impactos gerados
pela pandemia da Covid-19 à classe
odontológica, o Conselho adotou uma série
de ações que pleiteiam, junto aos órgãos
governamentais, entidades de classe,
bancos e associações da indústria, medidas
de proteção sanitária e econômica em prol
das(os) profissionais da Odontologia
Orientações de biossegurança

A preocupação primária do Conselho é sobre
o risco de contaminação e disseminação do vírus
durante o atendimento odontológico. Assim,
a autarquia enviou ofícios ao Ministério da
Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde de São
Paulo solicitando providências desses órgãos,
no sentido de orientar as ações de atendimento
odontológico para garantir a proteção à saúde
de todas(os) as(os) profissionais da Odontologia
e seus pacientes. Os pedidos do CROSP foram
acatados e as autoridades divulgaram notas
técnicas detalhando orientações de biossegurança
para evitar contaminação cruzada no SUS e em
clínicas e consultórios privados.

Garantia de EPIs

Após relatos ao CROSP sobre a dificuldade
para obtenção dos equipamentos de proteção
individual (EPIs) no mercado, principalmente
de máscaras e jalecos descartáveis, a autarquia
enviou ofício para a Associação Brasileira da
Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos,
Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios
(ABIMO), solicitando atenção especial à
demanda das(os) profissionais de saúde bucal
durante a pandemia do novo coronavírus.
Com a ação, o Conselho busca garantir fácil
acesso dos inscritos aos artigos para um exercício
seguro e salubre da profissão. Uma das medidas
sugeridas pelo CROSP é a venda direta dos
produtos as(aos) profissionais da Odontologia.

Prorrogação das
anuidades da categoria

Além das medidas visando a biossegurança das
consultas odontológicas, o Conselho também vem
se preocupando com a estabilidade financeira
das(os) profissionais. A primeira medida tomada
pelos Conselhos Regionais, após decisão do
CFO, foi o adiamento do pagamento da anuidade
para o segundo semestre de 2020, isentando
os inscritos de juros ou qualquer acréscimo até
31/08/2020. A alteração nos vencimentos também
se destina as(aos) profissionais que já realizaram

O Conselho busca
garantir fácil acesso dos
inscritos aos artigos para
um exercício seguro
e salubre da profissão.
Uma das medidas
sugeridas pelo CROSP
é a venda direta dos
produtos as(aos)
profissionais
da Odontologia
a solicitação de parcelamento da anuidade e estão
com boletos emitidos a vencer.
A partir disso, o pagamento poderá ser feito em
até 5 parcelas iguais e sucessivas com vencimentos
programados para as seguintes datas: 1º parcela
até o dia 31 de agosto de 2020; 2º parcela até o
dia 30 de setembro de 2020; 3º parcela até o dia
31 de outubro de 2020; 4º parcela até o dia 30
de novembro de 2020; 5º e última parcela, até
o dia 31 de dezembro de 2020. Além disso, o
setor de Cobrança do Conselho está disponível
para negociações de débitos e parcelas em atraso
referentes a vencimentos de anos anteriores. Para
que seja concedido o adiamento das parcelas
os inscritos devem realizar a solicitação via Fale
Conosco, direcionando ao setor de Cobrança.
http://www.crosp.org.br/faleconosco.html

Isenção de impostos

Em conjunto com a Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas (APCD) e a Associação
Brasileira de Odontologia - Seção São Paulo (ABOSP), o Conselho solicitou às 645 prefeituras dos
municípios do estado de São Paulo a suspensão

da cobrança de taxas e tributos municipais referentes
ao exercício de 2020. O Conselho também solicitou
a isenção de juros e correção monetária sobre
as parcelas que estão para vencer.

Linhas de crédito em bancos

Com apoio do CROSP, o Conselho Federal de
Odontologia (CFO) enviou ofício ao Ministério
da Economia solicitando alternativas econômicas
as(aos) profissionais liberais e empresas do setor
odontológico. Entre as demandas, é requisitado
o acesso a linhas de créditos específicas em bancos
públicos e no BNDES, além de aprovação de
decreto para adiar o pagamento de impostos por
seis meses, liberação do saque do FGTS as(aos)
profissionais que atuam em regime CLT e redução
da alíquota do Imposto de Renda.
O CROSP e o CFO também solicitaram aos
bancos Caixa Econômica Federal e Bradesco
a abertura de linha de crédito especial para
cirurgiãs(ões)-dentistas clínicas e serviços de
Odontologia. Em ofício às instituições financeiras,
as autarquias ressaltaram a importância de
medidas de suporte econômico para a classe
odontológica, em face das dificuldades decorrentes
da desaceleração da atividade econômica.
O CROSP informa que até o fechamento desta
edição, em maio de 2020, não fora divulgado por parte
das autoridades nenhuma regulamentação oficial
sobre a teleodontologia. Seguimos atentos e novidades
a respeito serão prontamente informadas nos canais
do Conselho na Internet, em www.crosp.org.br.

Fale Conosco
O Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo mantém uma via aberta para
o diálogo com os inscritos. Qualquer
dúvida ou sugestão sobre o posicionamento
da autarquia em defesa das(os)
profissionais e da ética da Odontologia pode
ser enviada pela ferramenta Fale Conosco.
A participação dos inscritos é fundamental:
http://www.crosp.org.br/faleconosco.html

JULGAMENTOS
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Como opera a

Comissão de Ética
Dois casos práticos de fiscalização e apuração de denúncias
ilustram a atuação dos Conselhos de Odontologia

O

Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo (CROSP) fiscaliza o exercício
da Odontologia e das(os) profissionais
que a exercem legalmente e zelam pelo
desempenho ético da profissão. Essa fiscalização
se dá por meio da apuração de infrações ao
Código de Ética Odontológica (CEO) e às leis
que regulamentam as profissões de cirurgiã(o)dentista, técnica(o) em prótese dentária, técnica(o)
em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e
auxiliar em prótese dentária, clínicas dentárias,
laboratórios de prótese e qualquer entidade
que presta assistência odontológica.
A fim de apurar desvios éticos praticados
pelas(os) profissionais no exercício da
Odontologia, o CROSP segue as determinações
do CEO, a legislação e as normas pertinentes,
além do processo administrativo disciplinar,
do Código de Processo Ético Odontológico
e do Código de Processo Civil.
Para ilustrar como são fiscalizadas, apuradas e
confirmadas essas infrações, o CROSP em Notícia
apresenta dois casos de denúncia enviados à
Comissão de Ética e seus encaminhamentos.

Denúncia de abandono
de paciente

Foram denunciados dois cirurgiõesdentistas (sendo um o responsável legal pelo
procedimento e o outro o que realizou a
cirurgia) por, supostamente, deixar de zelar pela
saúde e dignidade de uma paciente, abandonála sem motivo justificável, deixar de esclarecer
adequadamente os propósitos, os riscos, os
custos e as alternativas do tratamento e por
se afastarem de suas atividades profissionais
mesmo que temporariamente, sem deixar
outra(o) profissional encarregada(o) do
atendimento de seus pacientes internados
ou em estado grave. O procedimento
de osteotomia Le Fort I foi realizado por
um cirurgião-dentista e um médico para
corrigir uma deformidade dento-facial.
A paciente relatou que, ao acordar na UTI
depois da cirurgia, sentindo muita dor, foi
informada pela médica de plantão que havia uma
fratura em seu nariz, identificada por um exame
de raio-X. Ao saber da informação, solicitou a
presença do cirurgião-dentista responsável pela
cirurgia para esclarecimentos, e, ao se explicar, o

A fim de apurar desvios
éticos praticados pelos
profissionais no exercício
da Odontologia, o CROSP
segue as determinações
do CEO, a legislação e as
normas pertinentes, além
do processo administrativo
disciplinar, do Código
de Processo Ético
Odontológico e do Código
de Processo Civil
profissional disse que não havia fratura e que tudo
era um equívoco, justificando a dificuldade de
respirar informada pela paciente por suas narinas
estarem completamente obstruídas.
Ao receber alta do hospital, a paciente saiu
com um tubo dentro de uma das narinas para
que respirasse e esparadrapos pelo rosto. Nas
primeiras semanas, dirigiu-se ao consultório
do cirurgião-dentista responsável para retirada
dos pontos. Na ocasião, verificou que seu nariz
estava torto e afundado. O profissional disse
que seu rosto estava muito inchado e que logo
voltaria ao normal.
A paciente consultou um otorrinolaringologista
de sua confiança. Por meio de uma tomografia,
foi constatada tortuosidade no septo nasal e a
necessidade de cirurgia para correção. Então,
em nova consulta com o cirurgião-dentista
responsável legal pelo procedimento, o mesmo
indicou outro profissional para realização
de uma nova cirurgia a ser feita após autorização
da cobertura pelo plano de saúde.
Contudo, a paciente não concordou com a
solução, alegando que o profissional e sua equipe
deveriam ser responsabilizados integralmente
pelo ocorrido, uma vez que se sentia paralisada,
afetada emocionalmente, psicologicamente e
fisicamente por conta do que havia acontecido

no seu nariz, além da dificuldade para respirar.
Por fim, a paciente ainda alegou que
o cirurgião-dentista que firmou contrato
para realização da cirurgia não realizou
o procedimento e que não teve nenhum
respaldo do profissional para resolver o caso.
Em sua defesa, o profissional disse que a
paciente foi tratada pelo convênio, respeitando
as normativas da ANS para liberação e
realização dos procedimentos. Segundo
o cirurgião-dentista, uma simulação 3D
foi exposta antes do procedimento, e sua
equipe atendeu as solicitações da paciente,
acompanhando sua recuperação. Ele afirmou
que a cirurgia foi realizada por uma equipe
de 12 pessoas (considerando o cirurgiãodentista bucomaxilofacial e o médico), por
meio de anestesia geral com intubação nasal.
O profissional ainda contestou o diagnóstico
do plantonista sobre a fratura, dizendo que o
ocorrido foi um desvio por conta do tubo nasal,
afirmando que uma tomografia feita antes da
cirurgia já indicava um desvio do septo nasal,
acentuado após o procedimento.
Além disso, o cirurgião-dentista também
relatou que processou eticamente a médica
plantonista por ter alegado a tentativa de
entrar em contato com ele (o que, segundo ele,
nunca ocorreu) e por ter sido irresponsável ao
fazer um diagnóstico de fratura sem possuir
conhecimento técnico, sendo a avaliação de
fratura inerente à cirurgia.
Diversos documentos, laudos e exames foram
apresentados – e foi realizada audiência de
conciliação e instrução. A Comissão Ética
do hospital concluiu que a paciente assinou
uma declaração de conhecimento sobre os
riscos e complicações inerentes da cirurgia,
e que informava que não existiriam garantias
de resultados. Da mesma maneira, o cirurgiãodentista bucomaxilofacial não relatou nenhuma
intercorrência durante o procedimento.
Houve despacho determinando envio dos
autos à Comissão de Ética do CROSP para
elaboração do relatório técnico, segundo o qual:
a cirurgia ortognática é um tratamento que não
se resume ao ato cirúrgico e pode ser necessário
tratamento ortodôntico por até doze meses para
ajustes pós-procedimento e acompanhamento
de outros profissionais. O relatório aponta que

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock
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a osteotomia Le Fort I é usada para corrigir a
deformidade dento-facial e se caracteriza por
uma fratura horizontal da abertura piriforme ao
processo pterigoide da maxila bilateralmente,
sendo possível observar que o assoalho da base
nasal é afetado com eventual movimentação
do septo nasal, conforme relatada na literatura.
Soma-se a esses apontamentos o fato de
um laudo de tomografia, realizada antes da
osteotomia, identificou a execução de rinoplastia
prévia e de “remanescente septal com desvio
à direita”, sugerindo a possibilidade de o septo
nasal estar desconectado de sua porção óssea
em consequência da cirurgia anterior, o que
ocasionaria sua movimentação ou remoção
durante a osteotomia.
Portanto, foram usadas técnicas reconhecidas
e não foi possível atribuir indícios de infração
ética relacionada aos atendimentos tecnicamente
empreendidos. Dessa forma, a Comissão
de Ética concluiu que os denunciados não
infringem os dispositivos previstos no CEO.
Por fim, os profissionais foram absolvidos
tanto por aplicarem corretamente as técnicas
previstas na literatura odontológica como por
esclarecerem adequadamente os propósitos,
riscos, alternativas e custo do tratamento.

Denúncia de mercantilização

Denúncias encaminhadas para o Conselho
Regional de Odontologia de Santa Catarina,
Mato Grosso do Sul e ao CROSP reportavam que
uma rede de franquias de Odontologia realizava
propagandas ilegais, em desacordo com a
Lei n.º 5.081/66 e o CEO. Como a Odontologia
é uma profissão que se exerce em benefício
da saúde do ser humano e da coletividade,
não deve ser tratada como um produto
vendável, de modo que a sua mercantilização
é vedada pela legislação e pelo CEO.
Em diligência, os fiscais identificaram vídeo

divulgado em nome da franquia, sem constar
o nome, o número de inscrição da pessoa
jurídica, além do nome e número de inscrição
do responsável técnico pelo estabelecimento.
Também foram verificadas frases que implicam
na mercantilização da Odontologia por meio do
“sistema de recompensas por indicação”, como
“se o seu convidado virar cliente, você já ganha
prêmio”; “você pode ganhar R$ 500, R$ 800,
R$ 1.000 só enviando convites aos seus amigos”;
“participe agora mesmo”; “você decide o que
fazer com o que ganhou”; “quanto mais rápido
indicar, mais rápido você começa a ganhar”.
Foi realizada audiência de conciliação
e instrução, e o relator deu parecer com
fundamento no Artigo 50, §1° da Lei
9.784/99. Afirmou que é inegável o caráter
de mercantilização do vídeo produzido e
disponibilizado pelos denunciados, tratando-se
de propaganda capaz de captar novos pacientes
de uma maneira rápida, simples e desleal. Dessa
forma, destoa, por completo, do estabelecido
pela Lei nº. 5.081/66 e pelo CEO, Artigo 7º,
que determina ser vedado: a) expor em público
trabalhos odontológicos e usar de artifícios de
propaganda para granjear clientela; e g) anunciar
preços de serviços, modalidades de pagamento
e outras formas de comercialização da clínica
que signifiquem competição desleal.
Na qualidade de franqueadora, a marca se
beneficia por isso, lucrando com a divulgação
irregular, incorrendo em concorrência desleal,
mercantilização da Odontologia, aliciamento
e aviltamento da profissão, devendo arcar com
as penalidades impostas pelo Código de Ética.
Apesar da franquia afirmar que não divulgou
o vídeo, não trouxe provas concretas, como
inquérito policial, processo judicial, entre outros,
tendo em vista a alegação de crime cibernético.
Enfim, não houve provas no sentido de que a
franqueadora e os demais denunciados lançaram

mão de medidas para interromper o vídeo, de
modo que tal infração ética já está consumada,
podendo o caso ser julgado.
De acordo com o CEO, os responsáveis pela
publicidade e propaganda em descordo com
as normas estabelecidas no Código de Ética
não são apenas os proprietários, mas também
o responsável técnico e as(os) demais
profissionais que tenham concorrido na infração.
Assim, a Comissão concluiu que foram
infringidos diversos artigos do CEO e propôs
a condenação da franquia à pena de censura
pública, em publicação oficial, prevista no CEO,
além de multa de 25 vezes o valor da anuidade
para a rede de franquias e de 15 anuidades
para a(o) cirurgiã(o)-dentista responsável
técnico, com fundamento no Código de
Processo Ético Odontológico, por violação dos
deveres fundamentais, por conivência, por não
observância das determinações do CEO, por
apregoar vantagens irreais, por concorrência
desleal, pela publicidade de descontos sobre
honorários odontológicos, pela propaganda
enganosa, por aliciar pacientes com anúncios
irregulares, por oferecer trabalho gratuito
para autopromoção, por divulgar e oferecer
serviços odontológicos com finalidade mercantil
através de descontos.
Os dois casos mostram que o CROSP – e os
demais Conselhos citados – atuam na garantia dos
interesses da saúde pública e na manutenção dos
preceitos éticos da Odontologia, operando tanto
na defesa quanto na condenação de profissionais
no exercício da Odontologia. Muitas vezes, essa
atuação se dá por meio de denúncias.

Sabia como denunciar no site:
http://www.crosp.org.br/denuncias.html.

FINANCEIRO

www.facebook.com/crospoficial

descontos e pagamentos, também oferecem
a possibilidade de emissão do boleto da anuidade
do ano corrente, parcelamento dos débitos
anteriores, emissão de certidões e demais
informações importantes para o exercício
profissional. Por isso, é fundamental manter os
dados cadastrais atualizados junto ao CROSP.
Os descontos sobre a anuidade, condições
de pagamento e demais débitos são informados
aos inscritos por meio de mensagem via SMS
e comunicados por e-mail.
Já os boletos são enviados pelos correios
(exclusivo as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas),
e-mails e SMS. Além disso, o CROSP
disponibiliza a emissão diretamente no site:
https://cro-sp.implanta.net.br/servicosOnline/
Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock
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Conselhos Regionais prorrogam prazos da

anuidade de 2020
Medida tem o objetivo de promover suporte econômico às(aos) profissionais
no contexto da pandemia do novo coronavírus; fique por dentro também das
possibilidades de negociação

C

om a finalidade de minimizar os
impactos financeiros aos profissionais
da Odontologia frente à instabilidade
gerada pela pandemia do novo coronavírus,
o Conselho Federal de Odontologia (CFO),
junto ao Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (CROSP) e demais Conselhos
Regionais, decidiu prorrogar o pagamento
das parcelas da anuidade de 2020 para
o segundo semestre do ano.
Um dos pontos da medida é o adiamento,
para até 31/08/2020, da cobrança das parcelas
restantes da anuidade, assim como qualquer
incidência de juros ou outra forma de
acréscimo. A decisão também prevê a alteração
do vencimento aos inscritos que já realizaram
o parcelamento.
Para solicitar o adiamento ou alteração
de vencimento das parcelas, as(os) profissionais
de saúde bucal do estado de São Paulo devem
entrar em contato com o setor de Cobrança
do CROSP pelo canal Fale Conosco:
http://www.crosp.org.br/faleconosco.html

Além disso, a autarquia ressalta que o
setor está aberto para negociar acordos
administrativos (desde que anteriormente
ao ajuizamento da ação de execução fiscal)
com as(os) profissionais, como forma
de apoiar os inscritos.

Novos prazos
Conforme a Decisão CFO-06/2020, os
inscritos que optarem pelo parcelamento,
que será realizado em até cinco vezes,
terão as seguintes datas de vencimento:
• primeira parcela até 31 de agosto de 2020;
• segunda parcela até 30 de setembro de 2020;
• terceira parcela até 31 de outubro de 2020;
• quarta parcela até 30 de novembro de 2020;
• quinta parcela até 31 de dezembro de 2020.

Quem determina os valores
a serem pagos pela
classe odontológica?

O Conselho Federal de Odontologia (CFO), em
assembléia realizada anualmente com os Conselhos

Regionais de Odontologia, estabelece o valor
da anuidade a ser paga por todos os inscritos.
O CROSP retém ⅔ da arrecadação equivalente
ao número de inscritos e o 1/3 restante é
direcionado ao CFO. Os valores são integralmente
revertidos em benefícios à própria classe,
como investimentos para o aperfeiçoamento
da Fiscalização do exercício ético da profissão,
melhorias na estrutura de atendimento à classe
no âmbito tecnológico e no desenvolvimento
de materiais informativos para os inscritos.
Assim, os Conselhos Regionais investem
no combate ao exercício ilegal da profissão
e na coibição das infrações éticas, que
prejudicam a classe odontológica e a sociedade.
Os canais informativos e de interação com
os inscritos também são aperfeiçoados para
facilitar a resolução de dúvidas e a solicitação
de documentos.

Comunicação com o inscrito

O CROSP mantém canais de comunicação
que, além de informar a(o) profissional sobre

Vantagens de realizar acordos
na esfera administrativa

Para auxiliar a realização dos acordos
o CROSP criou o Núcleo de Conciliação.
A medida tem como objetivo facilitar
o parcelamento de débitos de anos
anteriores, evitando o ajuizamento da ação.
A consulta pode ser feita no site, por meio
da seção “Serviços On-line”:
https://cro-sp.implanta.net.br/servicosOnline.
Para isso, o inscrito deverá efetuar
o cadastro com o número de CPF ou CNPJ
(em caso de pessoa jurídica).
O acordo administrativo disponível no Núcleo
de Conciliação pode ser pago nas condições
previstas na Portaria CROSP nº 281/2019.
O não pagamento na esfera administrativa
pode ocasionar a inscrição da(o) profissional no
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados
do Setor Público Federal (Cadin) ou no Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa).

Isenção das anuidades

Os descontos sobre a
anuidade, condições de
pagamento e demais débitos
são informados aos inscritos
por meio de mensagem
via SMS e comunicados
por e-mail. Já os boletos
são enviados pelos
correios (exclusivo as(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas),
e-mails e SMS
Atenção aos prazos

Quando houver mais de uma anuidade
em aberto, o Núcleo de Conciliação do
CROSP informa ao inscrito a possibilidade
e condições de pagamento do débito
na esfera administrativa, o que evita o
ajuizamento de Ação de Execução Fiscal.
O ajuizamento da cobrança ocorre
quando o montante do débito atinge
o valor de quatro anuidades, conforme
determina a Lei nº 12.514/2011.
A cobrança administrativa e o ajuizamento
da ação de execução fiscal são atos obrigatórios,
pois o CROSP, assim como o CFO e demais
autarquias, é fiscalizado e auditado pelo Tribunal
de Contas da União (TCU). A não arrecadação
é vedada por lei.

Os inscritos podem, em alguns casos, obter a
suspensão temporária do cadastro. Nesse caso, os
débitos futuros deixam de ser gerados a partir do
protocolo do pedido, cujos efeitos não retroagem.
A Resolução CFO 63/2005 estabelece
quais são as hipóteses de suspensão:
• Motivo de saúde (doenças declaradas
incapacitantes para o exercício profissional
que levem risco ao atendimento de
pacientes, desde que comprovadas,
mediante a apresentação de laudo emitido
pelo médico assistente);
• Estudo no exterior, inclusive para
o estudo de línguas;
• Exercício de mandato eletivo.
Em todos os casos, o pedido deve ser
formulado até o último dia útil do mês de março.
Após essa data pode ocorrer a suspensão,
mas o débito do ano corrente deverá ser pago.
Os procedimentos para o pedido de
suspensão podem ser consultados na seção
“Inscrições” no site do CROSP:
http://www.crosp.org.br/arquivos_inscricao.html.
Existe ainda a possibilidade de cancelamento
da inscrição, caso o inscrito não exerça mais
a atividade. O prazo para o cancelamento
com a isenção da anuidade de 2020 foi
até o último dia útil do mês de março.
Nas solicitações a partir de abril, a anuidade
deverá ser paga integralmente.
Caso a(o) profissional esteja aposentada(o) por
invalidez, tem direito à isenção das anuidades
a partir do início da condição que o invalida.
Para isso, deve apresentar o comprovante da
concessão da aposentadoria e da data do início
da doença, já que em muitos casos os períodos
não são coincidentes.

Consulte as medidas
econômicas promovidas
pelo CROSP em prol
da classe odontológica
frente à pandemia do
novo coronavírus.
O setor de Cobrança está disponível para
sanar dúvidas referentes a negociações,
condições e débitos. Entre em contato
via Fale Conosco no site.
Realize a sua atualização
cadastral e fique
por dentro dos
comunicados
informativos do CROSP.
Acesse a área “Serviços
Online” do site:
https://cro-sp.implanta.net.br/ServicosOnline

GESTÃO

www.facebook.com/crospoficial

Boa administração
de consultórios exige metas
claras e focadas no paciente

Cirurgiãs(ões)-dentistas precisam organizar rotina de gestão com propósito
de garantir o atendimento ideal em todas as etapas e, assim, fidelizar clientes

E

quilibrar as demandas do dia a dia é
uma das principais dificuldades na
rotina das(os) cirurgiãs(ões)-dentistas.
Administrar um consultório odontológico
exige, não apenas tempo, mas muita
organização e dedicação. Além disso,
é necessário que a(o) profissional desenvolva
o empreendedorismo para estabelecer
metas objetivas e estimulantes, capazes

de evitar que os negócios fiquem estagnados.
Os consultórios são empresas que exigem uma
série de normas para seu funcionamento, sejam
de limpeza, exigências técnicas ou burocracias
de caráter administrativo. A(o) profissional
responsável, por gerir tudo isso, deve ter em
mente que mesmo não sendo uma missão fácil,
se apoiar em alguns pilares ajuda a elaborar
e aplicar uma gestão eficiente, que reflita no

melhor atendimento aos seus pacientes.
Segundo o consultor de negócios do
Sebrae José Augusto Ferreira Couto, o
primeiro passo é definir com clareza qual o
propósito do consultório. “Qual solução ou
benefício o consultório irá entregar para seu
público?”, questiona. Mesmo que o êxito esteja
condicionado por uma série de fatores e,
sobretudo, pela qualidade do serviço oferecido,

como: construir uma equipe de profissionais
comprometidas(os) e treinadas(os) para manter
a qualidade no atendimento; ter atenção à
padronização dos processos; estabelecer metas
regularmente; estruturar gestão financeira com
constante apuração de lucratividade; elaborar o
DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício)
e o cálculo do ponto de equilíbrio do consultório.

saber responder essa pergunta é imprescindível.
“Após isso, é fundamental estabelecer metas
mensais com objetivos desafiadores, que
irão contribuir para alavancar o crescimento
sustentável do consultório”, completa Couto.
Ter foco no atendimento de excelência e
bem-estar dos pacientes deve ser o ponto de
partida para qualquer consultório. É importante
que a experiência dos clientes seja inteiramente
positiva: o consultório deve estar sempre limpo
e organizado e os funcionários devem ser
capacitados e motivados. “O bom atendimento
deve estar presente em todas as etapas. A
fidelização é fruto da jornada do paciente no
consultório, por conta disso é imprescindível
que todos as(os) profissionais envolvidas(os)
contribuam diretamente para encantar os
clientes”, atesta o consultor de negócios.
A estabilidade dos consultórios depende, então,
da capacidade da(o) profissional em conseguir
equilibrar pontos fundamentais para uma boa
gestão. Mas quais são eles? De acordo com José
Augusto Ferreira Couto, é possível destacar itens

Gestão financeira

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock
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Áreas que necessitam conhecimentos
específicos também devem ser um ponto
de atenção das(os) cirurgiãs(ões)-dentistas.
É o caso, por exemplo, da gestão financeira —
fundamental para o sucesso de qualquer
empreendimento. Nestes tópicos, a orientação
é buscar ajuda especializada, como consultorias
ou até mesmo terceirizar os serviços.
“A apuração e o controle dos custos, a
elaboração do DRE, o planejamento do fluxo
de caixa (pagamentos e recebimentos),
o acompanhamento do capital de giro
e a apuração dos resultados são atividades
fundamentais para o bem-estar financeiro
do consultório e para direcionar a tomada
de decisões com segurança”, observa Couto.
É importante frisar também que uma série
de recursos podem facilitar o dia a dia em
meio às demandas administrativas. Softwares
e aplicativos específicos para consultórios
odontológicos ajudam em processos que vão
desde a gestão de pacientes e atendimento,
com serviços de agenda e secretária virtual, até
controles de estoque e marketing.

A importância da equipe

Para poder focar exclusivamente no exercício
da Odontologia, é preciso contar com o
suporte de uma equipe muito bem organizada.
“Ninguém cresce sozinho”, afirma o gestor do
Sebrae. A contratação de colaboradores aptos
é essencial para tornar o atendimento um dos
diferenciais no fluxo do consultório.
Para Couto, a orientação é concentrar esforços
no processo seletivo das(os) candidatas(os).
“O gestor responsável deve elaborar o perfil
da vaga com as respectivas competências e, a
partir daí, iniciar o processo de recrutamento
e seleção, buscando o alinhamento entre as
competências requeridas e as características
da(o) candidata(o)”, explica.
Também é importante ter algumas
características em mente durante a seleção,
entre elas, empatia, proatividade, cordialidade,
agilidade, inteligência emocional, capacidade de
trabalhar em equipe e organização.

Crescimento

A padronização de processos também é aliada
para estruturar uma boa gestão nos consultórios.
Estabelecer protocolos é ideal para garantir a
qualidade do atendimento, evitar erros e, assim,

O bom atendimento deve
estar presente em todas
as etapas. A fidelização
é fruto da jornada do
paciente no consultório,
por conta disso é
imprescindível que todos
as(os) profissionais
envolvidas(os)
contribuam diretamente
para encantar os clientes
aumentar a quantidade de pacientes satisfeitos
e fidelizados. “A padronização contribui para
reduzir retrabalhos e desperdícios de tempo e
de materiais. Também proporciona melhoria
das atividades administrativas, como o controle
de estoque, compras, atendimento, motivação
da equipe e o acompanhamento dos resultados
financeiros do consultório.”
Visar a fidelização dos clientes significa
estar preparada(o) para crescer. A estrutura
do consultório, o número de funcionárias(os),
o horário de atendimento: tudo deve ser
pensado para acompanhar o aumento no fluxo
de pacientes. É preciso muita organização
para conseguir delimitar quais áreas merecem
atenção neste momento.
Com as metas estabelecidas, é preciso investir
em estratégia para focar na conquista dos
novos clientes. Agora, é o momento de divulgar
o que seu consultório pode entregar para o
público. O marketing passa a ser essencial
e terceirizar este trabalho pode ser a opção
mais viável como forma de garantir resultados
assertivos. “Atualmente, as redes sociais, quando
trabalhadas adequadamente, são bastante
eficazes para atrair e conquistar novos pacientes,
assim como manter os atuais”, afirma José
Augusto Ferreira Couto.
É de suma importância, porém, que todas(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas tenham consciência que
a publicidade em Odontologia, sobretudo nas
redes sociais, deve se basear em normas préestabelecidas pelo Código de Ética Odontológica.
A boa administração de um consultório
exige muita dedicação e responsabilidade
da(o) profissional com o exercício ético da
Odontologia. Ao ser colocada na balança,
mesmo que guiada pela estruturação de pilares
inerentes a qualquer empreendimento, a receita
para o crescimento depende especialmente do
cuidado e atenção com seus pacientes.

HIGIENE

www.facebook.com/crospoficial

Dúvidas para a limpeza do consultório?
Entenda como organizar a rotina de

higienização
É necessário que as(os) profissionais conheçam as rotas de infecção e repitam
o processo que assegura a preparação do ambiente entre cada atendimento

D

iante da facilidade de propagação do novo
coronavírus, e riscos de contaminação
em geral, os processos de limpeza nos
consultórios odontológicos são fundamentais
para manter uma higienização eficaz e preparar
o ambiente para atender pacientes em casos de
emergência e urgência. Segundo especialistas,
a tarefa é mais fácil do que parece: as(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas não precisam contratar
profissionais ou empresas especializadas para o
trabalho, mas sim manter a atenção para alguns
aspectos como os materiais utilizados e seguir uma
série de processos pré-estabelecidos.
A cirurgiã-dentista e palestrante do Programa
Integração do CROSP, Camilla Vieira Esteves,
frisa que repetir algumas etapas de higienização
entre o atendimento dos pacientes é obrigatório.
“A principal recomendação que a(o) cirurgiã(o)dentista deva seguir é a desinfecção sistemática de
todas as superfícies do consultório odontológico
e a troca de todas as barreiras descartáveis a cada
atendimento”, explica.
Cientes da obrigatoriedade, as(os) profissionais
precisam levar em conta uma orientação: a rotina
de limpeza deve ter início na área de menor risco
de contaminação e seguir para a de maior risco.
Após finalizada, é necessário inserir novas barreiras
de proteção - para diminuir a concentração de
microrganismos nas superfícies. É imprescindível
que a(o) profissional encarregada(o) conheça as
rotas de infecção para que a limpeza seja, de fato,
eficiente e desinfectante.
Ela reitera ainda que a correta higienização
das mãos é um ponto de atenção importante aos
profissionais. “Os microrganismos são transmitidos
pelo contato direto ou indireto. As mãos exercem
um papel nessa transmissão, devido a capacidade
da pele de abrigá-los e transferi-los de uma
superfície a outra”, conta.
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) recomenda uma ordem de passos
para a higienização das mãos, entre eles, evitar
tocar a superfície da pia, aplicar a quantidade
recomendada de produto (3 a 5 mililitros,
geralmente) para cobrir toda mão, ensaboar por
aproximadamente 20 segundos, friccionando as

e higiene dos pacientes e da(o) profissional.
Os espaços são projetados seguindo normas
que vão facilitar a sua higienização. A Anvisa
determina que a área mínima de uma sala de
atendimento seja de 9 metros quadrados. As
demais dependências também atendem normas
específicas: todas precisam ter piso, teto e paredes
laváveis e de cor clara – carpetes de madeira, por
exemplo, são proibidos.
Para a limpeza geral destes ambientes,
o Manual das Boas Práticas da Vigilância
Sanitária para a Odontologia descreve uma
série de observações que ajudam a orientar
a rotina de desinfecção. Os pisos devem ser
limpos diariamente - mais de uma vez ao dia
quando houver sujidade aparente. Já móveis
e demais superfícies precisam ter higienização
semanal. A dedetização também precisa
estar em dia, sendo realizada regularmente
de acordo com a data de validade.
Os passos recomendados pelo manual estão
descritos no box ao lado e seguem a mesma
hierarquia dos processos obrigatórios entre
os atendimentos de cada paciente, partindo
do campo com menor incidência de
contaminação para o de maior.
A utilização de produtos especiais para espaços
de saúde não garante, por si só, o bom resultado
da higienização. O que conta, na verdade, são
o tempo de contato dos agentes com os itens
infectados e o modo de fricção sob as superfícies.
A leitura das orientações de cada produto é
necessária para utilizá-lo de forma correta,
evitando o desperdício de dinheiro e tempo.
Alguns itens, porém, são indispensáveis
para a higienização dos consultórios. Entre
eles, a especialista Camilla Esteves destaca:
o detergente enzimático, que age para a remoção
de impurezas nas superfícies e instrumentais;
álcool 70%; hipoclorito de sódio 1%; solução à
base de ácido peracético 0,2%; uso de desinfetante
líquido hospitalar para superfícies fixas com
peróxido de hidrogênio acelerado e desinfetantes
à base de quaternário de amônio, com ação
bactericida e bacteriostática.

Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock
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Atenção extra

É importante ainda ter atenção à higienização
dos jalecos utilizados durante o atendimento. Eles
devem ser lavados separados das roupas usadas no
dia a dia, com desinfetante eficaz na eliminação
de germes e bactérias ou podem ser colocados em
uma pré-lavagem com hipoclorito de sódio 2%. Os
jalecos também deve ter gola padre, punhos e, de
preferência, sem sem estampas. O ideal é que sejam
trocados todos os dias, inclusive, é recomendável
que a(o) profissional utilize um avental descartável
por cima. No caso de ser levado para casa, deve ser
colocado em saco plástico separado e pelo avesso.
Já para aventais cirúrgicos, a recomendação é que
sejam descartáveis. Lembrando que, os jalecos
descartáveis devem ser separados em um saco
plástico, a fim de minimizar a contaminação.
O descarte de materiais também merece
destaque entre os processos, uma vez que é de
inteira responsabilidade das(os) cirurgiãs(ões)dentistas realizar a separação de resíduos tóxicos e
encaminhá-los para locais especiais. Caso existam
dúvidas, a Vigilância Sanitária regional orienta
sobre quais postos de recolhimentos são designados

Biossegurança em tempos de pandemia
Em caso de atendimentos de urgência e emergência, a(o) cirurgiã(o)-dentista
deve redobrar a sua atenção ao seguir as seguintes normas de segurança:
unhas e pontas dos dedos, e retirar todo o produto
em água corrente, optando sempre por toalhas
de papel descartáveis para secagem.
Durante os atendimentos emergenciais e
urgentes, são liberados aerossóis e gotículas
que deixam um raio de contaminação capaz de
atingir 100% das superfícies, materiais e pessoas
situados a até um metro da cadeira odontológica.
Por isso a importância em se estruturar uma
rotina de limpeza que barre a proliferação de

bactérias e repeti-la a cada novo paciente. “Outro
fator agravante é o toque enluvado das mãos em
materiais de consumo, instrumentais, superfícies
e nas canetas de alta rotação”, completa Esteves.

Limpeza geral

O exercício legal da Odontologia é conferido
também por uma série de exigências em relação
aos consultórios. Os ambientes devem atender
diretrizes para garantir a segurança, bem-estar

• Isolamento respiratório com o uso de
máscaras cirúrgicas N95. No caso de
máscaras habituais, trocá-la a cada duas
horas para evitar a perda da eficácia.
• Utilizar avental descartável, luvas
e óculos de proteção. O uso dos
equipamentos de proteção individual (EPI)
deve ser priorizado.
• Lavar frequentemente as mãos,
principalmente antes e depois
de atender o paciente.
• Após cada atendimento, realizar

a desinfecção de todos os ambientes de
trabalho, pois o vírus pode ser transportado
pelos aerossóis e sobreviver nessas superfícies
por mais de nove dias.
• Cuidados redobrados com o manuseio de
modelos e moldes para efetiva desinfecção.
• Evitar cumprimentos como beijos
ou aperto de mão.
• Seguir rigorosamente todos os procedimentos
do manuseio para limpeza e esterilização
dos instrumentais para evitar que o vírus
seja propagado.

especialmente para receber estes resíduos.
Em uma realidade em que profissionais
e pacientes estão cada vez mais atentos e
preocupados com a facilidade de contágio de
doenças como a Covid-19, agregar uma rotina
de limpeza eficaz em consultórios odontológicos
é uma das chaves para descomplicar processos
simples, mas que fazem toda a diferença e são
notados por quem está na cadeira odontológica.

Passo a passo para
limpeza eficiente
Anvisa recomenda orientações para
higienização do ambiente. Veja:
1) Iniciar da área menos contaminada
para a mais contaminada.
2) Limpar as paredes de cima
para baixo, em sentido único.
3) Esfregar as paredes com água
e sabão, utilizando esponja ou pano.
4) Enxaguar com pano umedecido
em um balde com água limpa.
5) Secar com pano limpo.
6) Limpar os pisos do fundo para a porta.
7) Utilizar um rodo, dois baldes,
panos limpos ou carrinhos próprios
para a limpeza, água e sabão.
8) Colocar água e sabão em um
dos baldes e água limpa no outro.
9) Afastar os móveis e equipamentos.
10) Esfregar os pisos com rodo e pano
umedecido em água e sabão.
11) Enxaguar com pano umedecido
em um balde com água limpa.
12) Secar com um pano limpo
envolto no rodo.
13) Lavar os panos de limpeza, esfregões,
baldes e luvas de borracha após o uso, no
DML (depósito de materiais de limpeza).
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Protetores bucais

são indispensáveis na prática esportiva
dos adolescentes e crianças
Imagens meramente ilustrativas/Shutterstock

Individualizados e feitos por cirurgiãs(ões)-dentistas, os protetores
reduzem em 90% as chances de lesões dentárias em esportes

E

mbora seja saudável, a prática de alguns
exercícios físicos traz sempre um risco
de traumas dentários e orofaciais. Essa
possibilidade está presente em esportes radicais,
de contato, individuais e coletivos — inclusive
em modalidades tradicionais como o futebol
e o basquete.
Segundo a pesquisa Protetor bucal em
atividades esportivas para crianças e adolescentes,
publicada em 2018 pela Revista Eletrônica
Estácio Saúde, do Centro Universitário Estácio
de Santa Catarina, os esportes são causadores de
10,7% dos traumas dentários, sendo que há uma
prevalência em crianças de 13 anos. Por outro
lado, segundo a presidente da Câmara Técnica de
Odontologia do Esporte do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CROSP), Neide
Pena Coto, protetores bucais individualizados
confeccionados pela(o) cirurgiãs(ões)-dentistas
evitam 90% dos traumas dentais.

Por esse motivo, é necessário que a classe
odontológica se mobilize no sentido de
conscientizar a sociedade sobre a importância
desses acessórios durante treinos e competições.
Ainda segundo o levantamento catarinense,
os esportes com a maior ameaça de lesões são
o futebol de salão, o caratê e o basquete. Porém,
até as ingênuas brincadeiras infantis são uma
fonte de perigo desse tipo de ocorrência, sendo
responsáveis por 16% dos traumas dentários
em crianças de até 5 anos.
Além do trauma dentário, essas atividades
podem provocar dilacerações e contusões nos
tecidos moles e na língua. Hoje em dia, é muito
comum a prática esportiva pelo público infantil
e adolescente, o que vem interferindo em um
aumento constante desse tipo de fratura. Na
prática, são acidentes como quedas, colisões
entre competidores e choques com superfícies
e objetos rígidos.

Ainda conforme a análise, as
modalidades com a maior incidência
de problemas são as seguintes:
• Esportes radicais (mountain bike, motocross,
hockey inline, patins inline e skate);
• Artes marciais (judô, jiu-jitsu e caratê);
• Jogos de quadra (vôlei, handebol
e futebol de salão).
Outra pesquisa que relaciona o esporte aos
traumas dentários é a da National Youth Sports
Foundation (NYSF), a Fundação Nacional de
Segurança de Esportes Americana. A entidade
afirma que os atletas têm 10% a mais de
possibilidade de sofrerem esse tipo de lesão
dos que os não praticantes.
Protetores bucais confeccionados por
cirurgiãs(ões)-dentistas eliminam as dificuldades
de adaptação dos competidores ao acessório,
justamente por se ajustar perfeitamente no arco
dental do atleta.

O mercado esportivo conta com três espécies
de protetores bucais: aquece e morde,
pré-fabricado e individualizado, neste caso
confeccionado pelas(os) cirurgiãs(ões)-dentistas.
No entanto, os atletas reclamam
muito dos dois primeiros modelos, sendo
que essas queixas desestimulam a utilização
desses dispositivos de segurança. As maiores
causas de insatisfação são as seguintes:
• Ânsia de vômito.
• Falta de ar.
• Dificuldade para fechar os lábios.
• Problemas na fala durante o uso.
• Ferimentos provocados pelo próprio protetor.
• Complicações de deglutição.
No entanto, o protetor confeccionado
com base na arcada dentária de cada praticante
extingue todos esses problemas. “O protetor,
quando bem adaptado e confeccionado
sob medida, não causa desconforto para
o atleta”, afirma Neide.
Esses protetores individualizados são
produzidos em copolímero de etileno e acetato
de vinila (EVA). Assim, eles são cofeccionados
sobre modelo em gesso da arcada dental do
atleta. Com esse método, é viável uma adaptação
perfeita. Porém, por várias questões, esse tipo
de modelo não é tão disseminado quanto os
demais. O protetor individualizado customizado,
no entanto, permite manter as condições
de fala, de respiração e de ingestão de líquidos.
Mais um ponto importante é que são
indispensáveis as revisões periódicas para
se observar a necessidade de troca. Essa
substituição deve acontecer toda vez que for
relatada uma desadaptação do mesmo no arco
dental do atleta. “As(os) cirurgiãs(ões)-dentistas
fazem uma anamnese especial para conhecer os
riscos que a modalidade esportiva pode trazer.
Na anamnese e no exame clínico, podemos
ter conhecimento sobre o tipo de alimentação
e suplementação usada pelo atleta. Essa
informação nos mostra alguns riscos aos quais
esse praticante possa estar exposto”.
Para elaborar o dispositivo, além da anamnese,
exames clínicos e por imagem dão suporte ao
diagnóstico, escolha de tratamento e prognóstico
de cada caso. Outra questão crucial é que os
praticantes que usam aparelhos ortodônticos
fixos necessitam de um protetor para arcada
superior e outro para a inferior. Isso porque,
nesses pacientes, os riscos de laceração de lábios,
língua e bochechas aumenta.
Na prática, os protetores bucais separam
os tecidos moles dos dentes e operam como
amortecedores. Assim, as forças de um impacto
são dissipadas e absorvidas, amenizando a
gravidade das lesões. Também é importante o
uso de capacetes e de máscaras para reduzir
concussões, hemorragias cerebrais e outros
traumas associados ao sistema nervoso central.

Essas ocorrências, em situações mais críticas,
são capazes de causar uma morte.
Além da segurança e da saúde, esses acessórios
melhoram o desempenho dos praticantes. “Se
o atleta tem desconforto ou falta de elementos
dentais, é de se esperar que sua concentração
e absorção de nutrientes sejam prejudicadas.
Todo e qualquer problema odontológico pode
provocar um impacto negativo no atleta. Uma
dor de dente, um problema endodôntico e até
mesmo o uso de suplementos e isotônicos”,
explica a presidente da Câmara Técnica de
Odontologia do Esporte.

Adoção negligenciada

Ainda existe muito a avançar em termos
de conscientização sobre a importância do
uso dos protetores bucais no esporte. Em
nível internacional, há um consenso entre
as entidades que gerenciam os esportes de
contato sobre a importância desse acessório.
Contudo, no país, o único esporte que traz
regras rígidas para a proteção intraoral
é o boxe. Nas demais modalidades esportivas,
tanto profissionais como amadoras, o uso
desse dispositivo não é regulamentado.
No entanto, tal medida preventiva pode
representar uma grande economia para clubes e
equipes. Isso porque a confecção de um protetor
bucal individualizado é muito mais econômica
do que a maioria dos tratamentos odontológicos
das lesões por traumatismo bucofacial.

Jogos Pan-Americanos de 2007

Em 2007, a Universidade do Estado do Rio
de Janeiro realizou um estudo para mensurar
os riscos de traumas dentais nos Jogos PanAmericanos, sediados no Brasil. O levantamento

apontou que as maiores ameaças foram
verificadas nas lutas (88,33%), no boxe (73,68%)
e no basquete (70,59%).
Participaram do torneio 5.500 esportistas,
mas somente 409 deles foram submetidos
aos questionários da pesquisa.
Além de responderem as perguntas, os
atletas foram submetidos a exames clínicos
odontológicos. Desse universo de pessoas,
somente 36,5% afirmaram ter sofrido traumas
dentários não relacionados à prática esportiva.
Na pesquisa “Incidência de injúrias orofaciais e
utilização de protetores bucais em diversos esportes
de contato”, publicada em 2002 pela Revista
Odontológica UNICID, os autores constataram
que os esportes de contato são os mais perigosos
para os traumas dentários e orofaciais.
Esse estudo englobou entrevistas com 760
competidores, dos quais 60% (456 indivíduos)
admitiram não usar o protetor bucal pelos
seguintes motivos: ânsia; dificuldades para respirar
e falar; e dor causada por ferimentos gerados
pelo próprio acessório. Outro dado alarmante
foi o de que 40% (304) dos atletas que adotam
o protetor bucal aderem ao aparelho preventivo
somente durante os torneios. Mais uma verificação
expressiva foi a respeito dos competidores que de
fato usam protetores feitos sob medida, que ficou
em apenas 16% do total de pessoas ouvidas.
Diante desse quadro, é importante
conscientizar a sociedade do papel de
protagonismo da(o) cirurgiã(o)-dentista nos
cuidados com a saúde dos competidores. Ou
seja, a classe odontológica deve admitir e
ajudar a disseminar a magnitude da atuação
das(os) profissionais da área nas equipes
multidisciplinares que trabalham no preparo
desses esportistas.
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Síndrome de Burnout
em Odontologia

O psicólogo esclarece que
o adoecimento se instala
quando há predominância
de um descompasso entre
as demandas e os recursos
laborais, especialmente
com excesso de atividades,
compromissos e dedicação
ao trabalho

Conheça os sintomas e tratamentos
desse transtorno ligado às atividades
profissionais, que afeta, inclusive,
as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock
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U

m estudo de 2016 da Isma-BR
(International Stress Management
Association), feito entre mil profissionais
de Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP), com
idade entre 25 e 65 anos, constatou que 72%
dos entrevistados estavam frequentemente
estressados. Desses, 32% apresentavam sintomas
de Burnout. Já uma pesquisa no serviço público
de Araraquara revelou que 48,3% das(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas do município sofriam
com a condição em 2010, segundo a Revista
de Odontologia da UNESP.
Em 2019, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) incluiu a síndrome de Burnout na

próxima edição da Classificação Internacional
de Doenças (CID-11), que vigora a partir de
2022. A condição não foi listada como uma
doença, mas como um “fenômeno” relacionado
ao trabalho que afeta a saúde. Foi inserida no
capítulo de “problemas associados” ao emprego
ou ao desemprego, como sendo “uma síndrome
resultante de um estresse crônico no trabalho
que não foi administrado com êxito”.
A crise econômica e as demissões decorrentes
(possivelmente também por conta da pandemia
do coronavírus) aumentam a pressão sobre
as pessoas que estão desempregadas e resulta
estresse duradouro, ansiedade e depressão, o que

favorecem a ocorrência da síndrome. Portanto,
é importante buscar ajuda profissional nessas
situações, pois a saúde mental é essencial para
manter o foco na procura de recolocação no
mercado de trabalho.
Segundo o psicólogo Luiz Francisco Júnior,
membro da Comissão Gestora Metropolitana do
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo
(CRP-SP), os sintomas dessa síndrome aparecem
isolada ou simultaneamente, por meio de dores
físicas, mudanças comportamentais e aspectos
psíquicos. Manifestam-se em quadros crônicos
de adoecimento fisiológico, como enxaquecas,
gastrites, dores na coluna, náusea, tensão

muscular, entre outros, que são decorrentes
da sobrecarga hormonal inerente ao estresse.
Há também a mudança no funcionamento do
organismo, alterando a qualidade da imunidade,
do sono e dos processos cognitivos: a percepção,
a atenção, o pensamento e a memória começam
a apresentar um funcionamento qualitativamente
menor se comparados a momentos de
vida saudável dos indivíduos. Somam-se a
esses possíveis sinais de alerta, as atitudes
desproporcionais como insônia, impaciência,
irritabilidade, choro ou agressividade excessiva
diante de situações cotidianas, antes encaradas
com tranquilidade em condições de resiliência.

Portanto, trata-se de um processo de
adoecimento decorrente de uma série de
elementos do cenário laboral, como a própria
organização do trabalho, a estrutura física
e as relações construídas naquele ambiente,
especialmente em atividades de intensa exigência
por parte de clientes para intervenções que
exigem criatividade e resolução de problemas.
“Em outras palavras, pode-se dizer que é uma
exaustão emocional, fruto da interação entre
as características organizacionais e pessoais de
quem por ela é acometido”, explica o especialista.
De acordo com Luiz Francisco Júnior, o
crescimento da prevalência da doença pode se
dar em função do sistema produtivo adotado pela
cultura em que estamos inseridos, pois há uma
valorização de aspectos quantitativos, ou seja,
uma predominância do olhar para os resultados,
sem pensar em aspectos qualitativos voltados
para o bem-estar do indivíduo que trabalha, bem
como para o sentido do trabalho em si.

O que leva à síndrome
de Burnout

O psicólogo esclarece que o adoecimento
se instala quando há “predominância de
um descompasso entre as demandas e os
recursos laborais”, especialmente com excesso
de atividades, compromissos e dedicação ao
trabalho. Isso pode levar à sobrecarga e, em
seguida, à exaustão emocional. Em outras
palavras, o desenvolvimento do estresse
ocupacional vai acontecendo de modo gradual
e se instalando na vida dos trabalhadores
que, sem se dar conta, vão aumentando sua
permanência ou carga horária, assumindo
diversos compromissos em um curto espaço de
tempo e descuidando das relações pessoais e
profissionais, sob a justificativa de que precisam
se dedicar à sua atividade técnica e especializada.
Depois de certo tempo de recorrência, isso causa
um quadro de esgotamento.
“Alguns autores descrevem estágios da
síndrome que passam por uma exaustão

emocional, que engloba sentimentos de dano
emocional e carência afetiva, podendo passar
pela despersonalização”, conta Luiz Francisco
Júnior. Nesses casos, são constatadas respostas
negativas, insensibilidade ou distanciamento
considerável da população atendida em suas
atividades profissionais. “Esses episódios
podem colocar os pacientes, por exemplo, em
uma condição de objeto, chegando a culminar
na diminuição considerável do envolvimento
pessoal no trabalho, o qual contempla os
sentimentos de queda nas competências e no
sucesso da trajetória profissional, associado a
uma ideia de infelicidade e insatisfação”, alerta.
Por isso, ressalta-se a importância a
autoavaliação e o autoconhecimento, pois, de
modo geral, é uma condição que se inicia com
sintomas leves e esporádicos, mas que, aos
poucos, com o passar do tempo, vai aumentando
a frequência, e, consequentemente, a gravidade e
o comprometimento. O tratamento se inicia com
a percepção de que o indivíduo precisa de ajuda
especializada de profissional da saúde mental,
psicologia ou psiquiatria, para avaliação do seu
quadro e diagnóstico.
Cabe ao indivíduo acometido pela síndrome,
em diálogo com os profissionais que o
acompanharão, definir a melhor estratégia
de intervenção. Isso porque, dependendo do
quadro, pode ser necessária uma intervenção
medicamentosa. Entretanto, sugere-se também
a intervenção psicoterápica, uma vez que, para
alteração das condições geradoras desse tipo de
estresse, é necessário rever atitudes relacionadas
às escolhas feitas para a condução do cotidiano
ocupacional. “A reflexão sobre os aspectos
psicológicos pode levar o sujeito, de modo
processual, a alcançar espaços ou momentos
para o compartilhamento de sentimentos, além
do investimento em rotinas, cargas horárias e
regime de dedicação ao trabalho mais salutares,
que considerem a condição e as limitações
da(o) profissional que executa sua atividade
especializada”, afirma Luiz Francisco Júnior.

Prevenção

Considerando que as condições de trabalho
podem ser as responsáveis pelos sintomas
do Burnout em maior proporção do que as
características isoladas das(os) profissionais ou
de seu ambiente de trabalho, recomenda-se uma
permanente reavaliação dessas condições em
que a(o) profissional executa suas atividades.
Isso visa evitar a sobrecarga e o excesso de
tarefas que não tenham um significado que vá
além do retorno financeiro. Também é preciso
observar o reaparecimento, ainda que de forma
leve, da sintomatologia que desencadeou o
processo da primeira vez. Essa percepção pode
ser um excelente recurso, em princípio, para que
intervenções sejam realizadas, evitando quadros
mais graves de adoecimento.

SISTEMA

Plataforma on-line do CROSP

facilita serviços e resolução de pendências
Cirurgiãs(ões)-dentistas podem fazer solicitações em espaço
seguro, aumentando praticidade dos processos

A

facilidade e agilidade conferidas pela
internet são prioridades também
nos serviços do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CROSP). A
plataforma on-line da autarquia facilita a
resolução de processos e pendências necessárias
às(aos) cirurgiãs(ões)-dentistas.
Todas as solicitações são realizadas em um
ambiente seguro, que garantem integralmente
o sigilo dos dados de seus inscritos. A proposta
reflete uma preocupação constante do CROSP
em investir na qualidade dos serviços oferecidos,
focando na dinamização dos processos e,
assim, no ganho de tempo na rotina das(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas.
O espaço on-line possibilita realizar
de forma simples uma série de processos,
como emissão de boletos e certidões,
atualização cadastral perante a autarquia,
negociação de pendências e a inserção
de novas informações no sistema.
Para sanar eventuais dúvidas e facilitar
o acesso, reunimos abaixo algumas
orientações de como proceder na solicitação
dos serviços. Veja:

Dúvidas sobre o
primeiro acesso?

O primeiro passo é ter um cadastro ativo na
plataforma do CROSP. Para isso, é necessário acessar
o site - disponível em: https://cro-sp.implanta.net.br/
servicosOn-line – e clicar em “Primeiro Acesso”,
na parte superior direita da tela. Ali, as(os)
profissionais já devidamente cadastradas(os)
no CROSP devem inserir o CPF ou CNPJ
(em caso de estabelecimentos odontológicos).
Em seguida, basta clicar em “Cadastrar”.
Na tela seguinte, é preciso que o inscrito
confirme os dados relacionados: nome da mãe,
data de nascimento e número de RG. Após
checar, basta selecionar a opção “Confirmar
Dados” para prosseguir.
A próxima etapa é criar uma senha. Para
tanto é preciso inserir a sua combinação – a
orientação de segurança é mesclar símbolos, letras
minúsculas e maiúsculas para impedir o acesso
de terceiros – e confirmar em “Cadastrar Senha”.
Automaticamente, uma mensagem será
redirecionada para o e-mail informado e
que estará informado na tela. No recebimento
é necessário acessar o link de ativação para
efetivar o cadastro. Após a validação, um aviso

REMIDOS
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atesta que o processo foi realizado com sucesso.
Na sequência, basta clicar em OK e retornar
à tela inicial para realizar o acesso por meio
do CPF/CNPJ e da senha cadastrada.

Atualização cadastral

O Código de Ética Odontológica determina
que o exercício da profissão esteja condicionado
por uma série de normas. Entre elas, por
exemplo, é obrigatório que as(os) cirurgiãs(ões)dentistas mantenham seus dados atualizados
perante ao Conselho a que estão inscritos.
Manter a atualização cadastral é a forma mais
eficiente de estar em dia com as informações
do CROSP, seja para a resolução de pendências
ou recebimento de comunicados.
O serviço pode ser realizado de forma muito
prática na plataforma do Conselho. Para isso,
basta acessar o site do CROSP – http://www.
crosp.org.br – e clicar em “Atualização Cadastral”,
no canto inferior, à direita da tela. A(o)
internauta será redirecionada(o) para a página
de acesso e deve inserir seus dados de login
e senha, descritos no tópico anterior.
Na sequência, basta selecionar ”Alterar”,
no campo “Meus Dados”, localizado à direita
do menu lateral da página.
De forma segura e rápida, as(os)
cirurgiãs(ões)-dentistas conseguem atualizar
seus dados e manter-se em dia com a

inscrição remida
Confira os critérios estabelecidos pelo CFO para adquiri-la

determinação do Conselho Federal de
Odontologia, além de assegurar que estarão
informadas(os) de todas as notícias
e orientações veiculadas pelo CROSP.

O espaço on-line
possibilita realizar
de forma simples uma
série de processos, como
emissão de boletos e
certidões, atualização
cadastral perante a
autarquia, negociação
de pendências e a
inserção de novas
informações
no sistema

Entenda como funciona a

Emissão de boletos

O ambiente on-line do CROSP também
permite a emissão de boletos. Com o
recurso, mais uma vez, é possível que as(os)
profissionais realizem suas pendências com
maior praticidade e rapidez.
Após acessar a plataforma, é necessário
apenas migrar para a página "Financeiro",
exibida no menu à esquerda. Ali, selecione
"Ver Débitos", para checar as mensaliddes
em aberto e emiti-las.
Neste tópico, ainda é possível parcelar os
valores, checar os parcelamentos vigentes e
emitir os boletos dessas parcelas. Para pagar,
a(o) cirurgiã(o)-dentista deve apenas selecionar
o débito desejado e depois clicar em “Pagar”,
na aba de “Boletos”.

Ficou com dúvida?

Para quem ainda tem dúvida sobre
a solicitação de serviços via plataforma,
o CROSP oferece uma série de tutoriais
que detalham como navegar pelo site.
Para assisti-los, basta buscar pelo canal
da TV CROSP no YouTube.
Também é possível entrar em contato com
a autarquia por meio do canal Fale Conosco,
disponível no site.

Passo a passo na
TV CROSP
Confira os vídeos instrutivos sobre como
acessar os serviços on-line do Conselho na
TV CROSP ou acesse os Qr-Codes abaixo.

Alteração
Cadastral
https://youtu.be/Qz9-Lz4bVnQ

Como gerar
seu boleto
de Anuidade
https://youtu.be/VbE7A7_6atg

A

s(os) cirurgiãs(ões)-dentistas no
ano em que completam 70 anos
adquirem direito à inscrição remida,
classificação que as(os) isenta do pagamento
das anuidades e de votar nas eleições para
nomeação de nova gestão da autarquia. Para
obter esse status, no entanto, é necessário estar
em dia com as obrigações financeiras junto ao
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP). Além disso, a(o) cirurgiã(o)-dentista
não pode ter recebido sanções em razão de
descumprimento aos princípios éticos.
Essas regras estão dispostas na Consolidação
das Normas para Procedimentos nos Conselhos
de Odontologia, aprovada pela Resolução
CFO 63/2005, do Conselho Federal de
Odontologia (CFO). De acordo com a
legislação, todos os anos, as(os) profissionais
que completam essa idade contam com
a prerrogativa de se tornarem remidos.
Assim que a(o) profissional atingir a idade,
portanto, seu registro é alterado pelo CROSP,
desde que haja observância às exigências da lei.
Depois disso, tanto a(o) profissional
envolvida(o) como o CFO são informados sobre
a modificação. Observe o que determina o artigo
141 da Resolução 63/2005:
“Art. 141 - A transformação a que
se refere o artigo anterior deverá ser,
de imediato, comunicada, por escrito
pelo Conselho Regional, a(ao) interessada(o)
e ao Conselho Federal”.
A numeração da matrícula remida é a mesma
da ativa com a diferença de que é acrescida
a letra “R”, que vai demonstrar a qualificação
remida do registro.
Apesar da manutenção do número, a inscrição
principal é cancelada para que seja emitida
a nova. “Art. 142º - No local onde se encontrar
lançada a inscrição principal, deverá ser anotada
a observação de que foi a mesma cancelada, por
transformação em inscrição remida”. Com a
conversão do registro para remida(o), a carteira
da(o) profissional receberá as devidas anotações,
que serão autenticadas pelo presidente e pelo
secretário do respectivo Conselho Regional.

Direitos Especiais

A(o) cirurgiã(o)-dentista remida(o) pode
optar se vota ou não nas eleições da autarquia.
Contudo, essa(e) profissional permanece com
o direito de se candidatar a cargos do órgão.

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock
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Obrigações financeiras

Outra premissa para se tornar remida(o) é não
ter dívidas junto à autarquia. Ainda no artigo 140
da Consolidação das Normas para Procedimentos
nos Conselhos de Odontologia, tal imposição
é descrita em seu parágrafo primeiro:
“§ 1º - Para obter inscrição remida, a(o)
profissional deverá estar quite com todas as
obrigações financeiras perante a autarquia,
ficando liberado do pagamento da anuidade
do exercício em que a mesma seja concedida”.
No caso de haver cobranças indevidas, é
possível reivindicar o reembolso. Isso vale tanto
para o pagamento da anuidade por equivoco
por parte da(o) profissional como por algum
erro interno ou sistêmico do CROSP.
No entanto, para ser ressarcida(o), é preciso
apresentar os seguintes documentos:
• Boleto utilizado para pagamento.

• Dados completos com número de inscrição
no Conselho.
• Comprovante de pagamento.
• Número da conta para a referida devolução
(conta tem que estar em nome da(o) profissional
ou da empresa que solicitou a devolução).
• Telefone para contato.
No ano em que o profissional completa 70 anos
não há recolhimento de anuidade.

Sessões solenes

Os Conselhos Regionais têm a incumbência
de distribuir os certificados de remidos as(aos)
cirurgiãs(ões)-dentistas com esse direito.
Os documentos são produzidos conforme
os padrões determinados pelo CFO.
Além disso, em suas cerimônias de posse
da diretoria, o CROSP providencia a entrega
do certificado.
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CROSP RESPONDE

www.facebook.com/crospoficial

Como prorrogar o
pagamento da anuidade
para o segundo semestre?
R. Após a medida ser adotada pelo Conselho
Federal de Odontologia (CFO), o inscrito
no CROSP pode solicitar a prorrogação
da anuidade via Fale Conosco. Acesse:
http://www.crosp.org.br/faleconosco.html

Como devo descartar
materiais após atender
pacientes com suspeita?

Especial

Como posso orientar os
funcionários em relação
à biossegurança?

Covid-19
A

pandemia mundial do novo coronavírus,
decretada pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) em 11 de março, afetou
a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.
As recomendações de isolamento social, assim
como as medidas de quarentena para diminuir
a velocidade de propagação do vírus, trouxeram
desafios inéditos para todos. Neste contexto, tendo
em vista especialmente os impactos da suspensão
temporária dos atendimentos odontológicos
eletivos, determinada pelas autoridades sanitárias
brasileiras, o CROSP RESPONDE apresenta
uma seleção de perguntas e respostas para as(os)
profissionais da Odontologia atuarem com
segurança. Todos os conteúdos a seguir podem
ser conferidos, em detalhes, no site do CROSP
que reúne notícias e informativos de fontes oficiais
sobre o tema. Acesse http://www.crosp.org.br

Devo seguir alguma
recomendação específica
para o funcionamento
do meu consultório?
R. Sim. O Ministério da Saúde, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e a Secretaria
da Saúde do Estado de São Paulo divulgaram
notas técnicas sobre o atendimento odontológico
durante a pandemia do novo coronavírus. Os
órgãos orientaram que o atendimento seja restrito
a casos de urgência e emergência, com EPIs
adequados e atenção redobrada aos critérios de
biossegurança. Leia mais em: https://bit.ly/2yqZ4jc

O que pode ser considerado
atendimento de emergência
e urgência?
R. É importante ter em mente que emergências
são situações que expõem o paciente a potencial
risco de morte. São exemplos: sangramentos não
controlados, traumatismo envolvendo os ossos
da face, celulite ou infecções bacterianas difusas,
entre outros. Urgências odontológicas são situações
que determinam prioridade para o atendimento,
mas não configuram potencial risco de morte
ao paciente. Confira: https://bit.ly/33ZnNqy

Qual protocolo devo seguir
ao atender um caso de
emergência e urgência
com suspeita de Covid-19?
R. O tratamento deve ser realizado com atenção
redobrada ao uso de equipamento de proteção
individual (EPI) para toda a equipe odontológica
e às normas de biossegurança. É fundamental
utilizar material absorvível em casos de suturas,
realizar a desinfecção terminal ao fim de cada
atendimento e descartar adequadamente os EPIs.

Qual procedimento devo
adotar na triagem dos pacientes
urgentes e emergentes?

Há muitas informações circulando
na internet e redes sociais sobre o
novo coronavírus. Como verificar
se os conteúdos são verdadeiros?

R. A(o) profissional deve aferir a temperatura
do paciente e considerar febre ao observar
temperatura acima de 37,8ºC. Deve-se realizar
uma anamnese detalhada para identificar
se o paciente apresenta algum sintoma da
Covid-19. A (o) profissional deve questionar
o paciente sobre sintomas de resfriado
ou gripe com tosse, dor de garganta, coriza,
dor nas articulações, dificuldade de respirar;
se teve febre nos últimos 14 dias; se entrou
em contato com pessoas com infecção
confirmada de Covid-19. Além disso, após
o atendimento, em casos de suspeita,
encaminhar o paciente a um médico, pois
compete ao respectivo profissional diagnosticar
e atestar a quarentena do paciente.

R. Em relação às orientações sobre o atendimento
odontológico, o CROSP fez, no site oficial,
um apanhado de notas técnicas e outros tipos
de materiais informativos. A página especial
concentra informações e orientações divulgadas
por fontes oficiais, como órgãos de saúde
e sanitários. Também vale ficar de olho
nos perfis oficiais do CROSP no Facebook:
@CrospOficial e Instagram: @crospoficial.
De forma mais ampla, a recomendação
é sempre buscar informações em fontes
oficiais, como Ministério da Saúde,
Organização Mundial da Saúde, centros
de vigilância sanitária, entre outros. Além disso,
deve-se evitar o compartilhamento de conteúdos
falsos e/ou duvidosos.

R. Toda a equipe odontológica deve ter
conhecimento das normas de biossegurança.
Antes, durante e após todos os procedimentos
odontológicos a(o) cirurgiã(o)-dentista deve
reforçar aos colaboradores a importância do uso
de equipamentos de proteção individual (EPIs).
A(o) profissional deve compartilhar materiais
informativos para que os funcionários conheçam
as recentes atualizações sobre a pandemia.

Há alguma possibilidade de
linha de crédito especial para
profissionais da Odontologia?
Há alguma possibilidade de
linha de crédito especial para
profissionais da Odontologia?
R. O CFO, com apoio do CROSP, solicitou
ao Ministério da Economia alternativas para
as(os) profissionais liberais e empresas do setor
odontológico. No pedido é citado o acesso a
linhas de créditos específicas em bancos públicos
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R. Os materiais descartáveis devem ser
criteriosamente armazenados em sacos para
resíduos infectantes e removidos para abrigo
temporário, conforme orientação do Centro
de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde
do Estado de São Paulo.

e no BNDES, aprovação de decreto para adiar o
pagamento de impostos por seis meses, liberação
do saque FGTS aos profissionais que atuam em
regime CLT e redução da alíquota do Imposto
de Renda. CROSP e CFO também solicitaram
à Caixa Econômica Federal e ao Bradesco
a abertura de linhas de crédito emergenciais
para cirurgiãs(ões)-dentistas.

Existe alguma orientação
econômico-administrativa para
o profissional lidar com a crise?
R. A convite do CROSP, o Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas) realizou um seminário on-line com
orientações para o enfrentamento da crise gerada
pela pandemia do novo coronavírus. Além disso,
a entidade também criou um site exclusive com
dicas para o a administração dos negócios em
tempos de crise: https://www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/coronavirus
Também houve um seminário conduzido pelo
Sebrae especialmente voltado à comunicação,
disponível no canal TV CROSP, no YouTube.

Posso negociar débitos
e parcelas em atraso
com o CROSP?
R. Sim, o setor de Cobrança do Conselho está
disponível para conduzir negociações com os
inscritos, a fim de reduzir os impactos financeiros
frente à instabilidade econômica. Para tratar sobre
o assunto, entre em contato via Fale Conosco:
http://www.crosp.org.br/faleconosco.html

Posso ter isenção de impostos
municipais durante a paralisação
parcial dos atendimentos?
R. A decisão é de responsabilidade de cada
administração municipal. Para auxiliar
os inscritos, o CROSP solicitou às 645
prefeituras do Estado a suspensão da cobrança
de taxas e tributos municipais relacionados
ao exercício de 2020 sobre os consultórios
e clínicas odontológicas, bem como a isenção
de juros e correção monetária das parcelas
que estão para vencer.

