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

D ois importantes avanços no 
plano legal em menos de 60 
dias coroaram lutas históricas 

da classe odontológica. No final de de-
zembro, os contratos entre prestadores 
de serviços odontológicos e operadoras 
do setor passaram a ser regidos pela  Lei 
número 13.003 – regulamentada pelas 
Resoluções Normativas 363, 364, 365 e 
pela Instrução Normativa 56 da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
No começo de fevereiro, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
baixou resolução determinando que a 
venda de clareadores dentais é autoriza-
da apenas mediante a prescrição de um 
cirurgião-dentista.

Esses dois novos regulamentos terão 
impactos extremamente positivos no 
trabalho dos cirurgiões-dentistas. O 
primeiro abre caminho para melhorar 
as condições de contratação e remu-
neração dos profissionais que atendem 
planos odontológicos, enquanto o que 
se refere à comercialização de clarea-
dores reconhece o papel do cirurgião-
-dentista na promoção da saúde bucal 
da população.

Tais vitórias resultaram de lutas de 
muitos anos da classe e do trabalho coti-
diano, persistente e silencioso, das enti-
dades de representação da Odontologia 
ao defenderem essas pautas de reivindi-

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

Assessora de Comunicação Institucional: Leticia Jucha

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

Lei 13.003 e suas resoluções  
passaram a reger, desde 
dezembro, os contratos 

entre cirurgiões-dentistas 
e os planos odontológicos.
Já a regulamentação da 
Anvisa sobre venda de 
clareadores dentais só 
autoriza este comércio 
mediante a prescrição  

de um cirurgião-dentista

Regulamentação
consolida conquistas históricas

cações nas diferentes esferas dos pode-
res Judiciário, Legislativo e Executivo.

Ambas as conquistas redobram o âni-
mo dos conselheiros que nos últimos 
dois anos tiveram a oportunidade e o 
privilégio de estar à frente do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo. 
Com a vitória com mais de 65% dos vo-
tos nas eleições da entidade, em feverei-
ro, a Chapa 1 obteve o direito de repre-
sentar os mais de 120 mil profissionais da 
Odontologia pelos próximos dois anos.

Como balanço deste fim de primeiro 
mandato, apresentamos nesta edição 
uma reportagem que indica as espe-
cialidades que geraram mais denúncias 
de pacientes insatisfeitos com o atendi-
mento recebido em 2013 e 2014 – ana-
lisadas pela Comissão de Ética e enca-
minhadas ao setor de Fiscalização do 
CROSP para tomadas de providências. 
Outro destaque deste número é a ma-
téria sobre o mapa da situação do flúor 
nos 645 municípios paulistas, cujos re-
sultados serão apresentados em breve e 
permitirão a todas as cidades do estado 
de São Paulo tomar providências con-
cretas para proteger a saúde bucal de 
seus cidadãos.

Claudio Miyake
Presidente do Conselho Regional  
de Odontologia de São Paulo
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Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo
Avenida Paulista, 688 - Bela Vista
São Paulo/SP - CEP: 01310-909
Tel.: (11) 3549-5500 – www.crosp.org.br
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M ais de 40 mil cirurgiões-dentistas de 
todas as regiões do estado de São Pau-
lo votaram nas eleições  de fevereiro 

para escolher a diretoria do Conselho Regional 
de Odontologia no biênio 2015-2017. A Chapa 
1, composta pela atual diretoria, venceu em pri-
meiro turno com 27.014 votos (65,19%). A Chapa  
2 e a Chapa 3 obtiveram, respectivamente, 7.688 
(18,55%) e 4.418 votos (10,66%). Foram computa-
dos também os votos nulos, 1.231 (2,97%), e bran-
cos: 1.089 (2,63%). 

Claudio Miyake, em nome da Chapa 1, co-
mentou que o resultado representa a aprovação 
da classe odontológica ao caminho trilhado pela 
entidade nos últimos anos. “Obtivemos um per-
centual equivalente em todas as regiões do estado 
e na capital, o que atesta o reconhecimento às es-
tratégias adotadas e aos programas que têm sido 
implementados”, disse ao final da apuração. 

A diretoria eleita para o período 20 de abril de 
2015 a 19 de abril de 2017 será formada por Clau-
dio Miyake, Marco Antonio Manfredini, Marcos 
Jenay Capez, Wilson Chediek, Nilden Carlos Al-
ves Cardoso, Rada El Achkar da Silva ; Maria Lucia 
Zarvos Varellis, Mary Caroline Skelton Macedo, 
Rogério Adib Kairalla e Ueide Fernando Fontana.

Votação
Os profissionais inscritos que atuam na capital 

puderam votar em sete localidades. Os demais re-
ceberam previamente em seus endereços um kit 
eleitoral contendo a cédula de votação que, uma 
vez assinalada a escolha, foi lacrada em envelope 
de porte pago e remetida à sede do CROSP dentro 
do prazo estipulado das eleições.

O periodontista Ricardo Sternlicht enfatizou 
que as eleições representam “a oportunidade de 
escolher quem vai nos representar”. Mauro Seixas, 
cirurgião-dentista da área de Odontologia Legal, 
avaliou que votar, mais que uma obrigação, é o 
momento de “refletir sobre os caminhos da pro-
fissão”. O cirurgião-dentista e professor de Odon-
tologia Orlando Magalhães Filho, por sua vez, co-
mentou a disputa entre as chapas. “É uma tradição 
da classe haver concorrência. Isso é bom, porque 
envolve mais pessoas na formulação de propostas 
e oferece mais opções de escolha aos eleitores.”

Kurt Faltin Júnior, presidente da Associação La-

Chapa 1 vence 
no primeiro turno a eleição para o biênio 2015-17

tino Americana de Ortodontia (Alado), afirmou 
considerar “imprescindível que cada profissional 
demonstre seu pensamento ao votar”, porque so-
mente a participação autoriza que, posteriormen-
te, “possamos cobrar resultados”.

As eleições mobilizaram também os profissio-
nais aposentados, como José Spaletta e Rachel 
Lucacin, que fazem questão de votar nas eleições 
porque acreditam que esta é a primeira forma 

de valorizar a Odontologia. “Votando contribu-
ímos para o engrandecimento da profissão, que 
precisa estar forte para servir bem ao público”, 
afirmou Spaletta.  

Processo eleitoral
O presidente da Comissão Eleitoral, José Ângelo 

Capello Fonseca, comandou a estrutura montada 
para garantir que as eleições acontecessem sem 

Atual diretoria é reeleita com 65,19% dos votos, propondo aprofundar programas 
existentes e a presença do Conselho Regional em todo o estado de São Paulo

Mais de 40 mil cirurgiões-dentistas
de todo o estado de São Paulo
votaram nas eleições deste ano –
presencialmente ou via Correios
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contratempos. Os eleitores fizeram sua escolha 
nos locais de votação e os votos recebidos pelos 
Correios foram apurados com agilidade, graças 
ao grande número de pessoas envolvidas no pro-
cesso. “Tivemos equipes para receber os eleitores, 
fazer a identificação, confirmar que estavam aptos 
a votar e encaminhá-los às urnas, outras para re-
ceber os kits de votação e, finalmente, um terceiro 
grupo, formado exclusivamente por colegas cirur-
giões-dentistas, para computar os votos enviados 
pelos Correios”, explicou. “No total, foram quase 
300 pessoas trabalhando nas eleições.”

Justificativa para abstenção
O eleitor que deixou de votar nas eleições de-

verá justificar sua ausência à Comissão Eleitoral 
em casos de enfermidade, ausência do país, im-
pedimento legal ou regulamentar e força maior. 
A justificativa pode ser protocolada junto às 
Seccionais do Conselho Regional (endereços e 
horários de funcionamento estão disponíveis no 
site da entidade: www.crosp.org.br), na Sede do 
CROSP, ou por meio de mensagem para o e-mail 
comissaoeleitoral@crosp.org.br. Também é pos-
sível enviar correspondência pelos Correios em 
nome da Comissão Eleitoral do CROSP justifi-
cando a ausência para Av. Paulista, 688 – térreo 
- Bela Vista – São Paulo CEP 01310-909. 

Mandato
A diretoria eleita será empossada no dia 20 de 
abril e a cerimônia oficial está marcada para 8 de 
maio, sexta-feira, no Plenário da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo, para a qual todos 
os inscritos no CROSP estão convidados. 
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Resultado final

Chapa 1
65,19%

Chapa 2
18,55%

Chapa 3
10,66%

Nulos
2,97%

BRaNCos
2,63%

Os profissionais inscritos 
que atuam na capital 

puderam votar em 
sete localidades. 

Os demais receberam 
previamente  

em seus endereços  
um kit eleitoral 

contendo a cédula 
de votação que, uma 

vez assinalada a escolha,  
foi lacrada em envelope 
de porte pago e remetida  

à sede do CROSP 
dentro do prazo  

estipulado das eleições

Ricardo Sternlicht: “eleições 
são a oportunidade de escolher 
quem vai nos representar”
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Ambas chamam a atenção da classe odontológica sobre procedimentos 
e novas normas que entraram em vigor em dezembro de 2014

a Comissão de Convênios e Saúde Su-
plementar do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo e a Comis-

são Nacional de Convênios e Credenciamentos  
(CNCC) têm orientado os profissionais a obser-
varem as novas normas que passaram a reger os 
contratos entre prestadores e operadoras depois 
da aprovação da Lei número 13.003 – regula-
mentada pelas Resoluções Normativas 363, 364, 
365 e pela instrução Normativa 56 da ANS –, 
em dezembro de 2014. 

De acordo com Renato Rossi,  coordenador 
da Comissão de Convênios e Saúde Suplemen-
tar do CROSP, a regulamentação é histórica. 
“Trata-se do maior avanço já obtido pela classe 
nessa relação, que vinha muito desgastada por 
causa da falta de regras claras”, afirma. A cria-
ção da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) foi o primeiro marco dessa luta. A Lei e 
sua regulamentação significam o segundo mo-
mento dessa trajetória. A terceira fase é garantir 
a sua implementação. Nesse sentido, os Conse-
lhos Regionais terão um papel importantíssi-
mo, tanto no que se refere à orientação da classe 
como à fiscalização.

Quanto aos reajustes de novos contratos, a Lei 
13.003/2014 e sua regulamentação permitem a 
livre negociação entre as partes num período de 
90 dias a partir de 1° de janeiro de cada ano. Não 
havendo consenso entre as operadoras de saúde 
suplementar e os prestadores de serviços sobre a 
correção, o reajuste será estabelecido pela Agência 
seguindo “o Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) acumulado nos 12 meses 
anteriores à data do aniversário do contrato”.

Segundo Eduardo Gomide, coordenador da 
CNCC, a nova regulamentação veda às operado-
ras exigir exclusividade na prestação de serviços 
e “estabelecer regras que impeçam o acesso do 
Prestador às rotinas de auditoria técnica ou ad-
ministrativa, bem como o acesso às justificativas 
das glosas” e “estabelecer quaisquer regras que 
impeçam o Prestador de contestar as glosas, res-

peitado o disposto nesta norma”.
Gomide explica que a CNCC já fez contato 

com o Sinog – Sindicato Nacional das Empresas 
de Odontologia de Grupo e se posicionou sobre 
a exigência de cumprimento da nova regulamen-
tação. “Além disso, temos pedido aos profissio-
nais que enviem os contratos que assinaram com 
as operadoras para que sejam avaliados à luz da 
nova regulamentação.”

A CNCC é composta pela Associação Brasi-
leira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD), pela As-
sociação Brasileira de Odontologia (ABO), pelo 
Conselho Federal de Odontologia (CFO), pela 
Federação Interestadual dos Odontologistas 
(FIO) e pela Federação Nacional dos Odonto-
logistas (FNO). 

Com o objetivo de divulgar as novas regras, a 
CNCC lançou um guia impresso – Convênios e 
Credenciamentos - Informações sobre procedimen-
tos e novas normas em vigor –, que foi distribuído 
no estande do CROSP no 33º CIOSP - Congresso 
Internacional de Odontologia de São Paulo e está 
publicado na íntegra na edição de fevereiro do Jor-
nal da APCD. Em breve o CROSP irá disponibi-
lizar em seu site um guia prático sobre o tema. 

Trata-se do maior 
avanço já obtido pela 
classe nessa relação, 

que vinha muito 
desgastada por 

causa da falta de regras 
claras. Agora temos 
de garantir que seja 

implementada
Renato Rossi, 

coordenador da Comissão 
de Convênios e Saúde 
Suplementar do CROSP

Comissão de Convênios e saúde suplementar do CRosp 
e CNCC orientam sobre nova relação com

planos 
odontológicos
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P ara os profissionais ASB e TSB, 2015 co-
meçou tão bem como terminou 2014. Se 
no ano passado as duas profissões foram 

temas de mesas de debates e rodas de conversas 
nos dois Seminários pela Valorização da Odon-
tologia e contribuíram com a pauta de propos-
tas aprovadas em ambos os encontros, este ano 
elas protagonizaram um dos eventos realizados 
no 33º CIOSP – Congresso Internacional de 
Odontologia de São Paulo: o 3º ENAT - Encon-
tro Nacional de ASB e TSB. 

Nas três situações, colegas de todo o país ti-
veram a oportunidade de trocar experiências e 
também de avançar no relacionamento com os 
cirurgiões-dentistas.

Elizabeth Gomes da Silva, presidente da 
Câmara Técnica de ASB e TSB do Conselho 
Regional de Odontologia, explica que a reali-
zação da terceira edição do ENAT consolidou 
a agenda específica dessas carreiras no debate 
da classe odontológica. “Foi um ganho muito 
importante para as nossas profissões. A Lei 
11.889, de 2008, regulamentou nossa atuação e 
fixou parâmetros para que sejam reconhecidas 
e valorizadas. Nosso principal desafio, contu-
do, ainda é garantir que sejamos registrados 
nos consultórios odontológicos na atividade 
que exercemos e não em outras funções, como 
a de auxiliar administrativo.”

O presidente do 3º ENAT, Edélcio Francisco 
Anselmo, que também é membro da Câmara 
Técnica, avalia que a formação profissional é 
um dos pilares da valorização dessas duas car-
reiras. “Hoje, para atuar como ASB e TSB, é pre-
ciso adquirir conhecimento específico por meio 
de formação ou capacitação técnica. Ambas 
preparam o profissional para desempenhar o 
seu papel e também para entender a importân-
cia da prevenção na promoção da saúde bucal 
da população”, diz ele. 

No encontro, painéis como “Organização e 
atualização das grades curriculares dos cursos 
de formação de ASB e TSB” e “Mudanças curri-
culares necessárias para responder aos desafios 
da promoção da saúde e do cuidado odontoló-
gico nos diferentes espaços de trabalho” estive-
ram no centro dos debates.

“Cada vez mais esses profissionais se integram 
atuando em equipe: enquanto o ASB auxilia na 
preparação e esterilização dos materiais que 
serão utilizados, apoiando o cirurgião-dentista 

3º ENAT - Encontro 
Nacional de ASB e TSB, 
realizado em janeiro

durante a consulta, o TSB tem atribuições como 
intervir na boca do paciente em procedimentos 
reversíveis”, explica Anselmo.

Ambos os representantes da CT reforçam 
a importância da educação continuada para 
a valorização desses profissionais. Para eles, a 
Odontologia evolui a cada dia e para crescer 
com ela é preciso aprender as novas técnicas 
que vão sendo introduzidas.

O Coordenador Nacional de Saúde Bucal, 
Gilberto Pucca, enfatizou a importância dos 
caminhos que o Programa Brasil Sorriden-
te está abrindo para a multiplicação de vagas 
na Estratégia de Saúde da Família e Centros 
de Especialidades Odontológicas, que repre-
sentam oportunidades de consolidação dessas 
profissões no serviço público de saúde.

Os presidentes do CROSP, Claudio Miyake, 
e da Associação Paulista de Cirurgiões-Den-
tistas (APCD), Adriano Forghieri, ressalta-
ram durante o 33º CIOSP a importância dos 
auxiliares e técnicos de saúde bucal para o 
exercício eficaz da profissão e a valorização 
da Odontologia. 

Segundo a presidente da Comissão de Re-
gistros de TSB e ASB do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), Maria Lucia Zarvos Va-
rellis, “o trabalho em conjunto serviu para que 
pudéssemos conquistar grandes avanços para a 
categoria, principalmente quando se fala de re-
presentatividade da profissão.”

A próxima edição do CROSP em Notícia 
trará reportagem sobre os Técnicos em Prótese 
Dentária e Auxiliares em Prótese Dentária. 

Técnicos e Auxiliares
em saúde bucal projetam ano de avanços
As duas profissões, que prestam apoio indispensável aos cirurgiões-dentistas 
no dia a dia, acumularam forças nos últimos meses 



Ética e Fiscalização8

Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck

a s especialidades de Prótese e Implanto-
dontia foram as duas áreas que concen-
traram o maior número de denúncias 

ao Conselho Regional de Odontologia em 2013 
e 2014. Em terceiro lugar veio Ortodontia (veja 
gráficos nesta reportagem). Os denunciantes fo-
ram pacientes que, na maioria das vezes, disse-
ram estar insatisfeitos com o que consideraram 
serem serviços mal realizados ou que relataram 
dificuldades no relacionamento estabelecido 
com os cirurgiões-dentistas que os atenderam. 

A análise dos casos mostra que o conflito en-
tre paciente e profissional, especialmente nessas 
especialidades, tem origem na informação defi-
ciente ao paciente quanto aos objetivos e fases 
do tratamento, riscos dos procedimentos – com 
esclarecimento de intercorrências previstas na 
literatura e possíveis de acontecer diante da si-
tuação clínica bucal e geral, bem como da parti-
cipação efetiva do paciente no processo do tra-

Conselho avalia queixas de pacientes sobre faltas éticas em 2013 e 2014, 
identificando as especialidades que tiveram mais reclamações no período

indica onde houve mais infrações

tamento, necessidade de adequada higienização 
bucal, mudança de hábitos para conservação do 
serviço proposto e executado, além de qualquer 
outro fator externo ou interno que pode interfe-
rir durante ou após o tratamento.

Outro fator importante e motivador das re-
clamações se refere à deficiência nos esclare-
cimentos sobre eventuais alternativas de tra-
tamento e, principalmente, sobre os custos de 
cada procedimento e de cada fase planejada 
para finalização do caso. 

Em muitas denúncias foi possível constatar 
que não houve erro profissional, falha técnica, 
imperícia ou imprudência, mas sim uma ausên-
cia de documentos no prontuário que poderiam 
oferecer mais segurança ao profissional e fun-
damentar esclarecimentos ao paciente sem os 
dissabores de uma demanda ética ou judicial. 

Quando não há documentação adequada, o 
profissional pode acabar sofrendo averiguação 

disciplinar ou judicial, mesmo sendo possível 
aos técnicos da área identificar que o diagnós-
tico e a conduta terapêutica foram as corretas e 
indicadas ao caso.

Segundo Roberta Rizzo, advogada do 
CROSP, havendo indícios ou comprovação 
de infrações éticas nos casos denunciados o 
Conselho Regional tem como conduta apurar 
e aplicar sanções aos profissionais infratores. 
“Como prevê o Código de Ética Odontoló-
gica, é dever do profissional esclarecer ade-
quadamente os propósitos, riscos, custos e 
alternativas de tratamento, oferecendo, assim, 
autonomia ao seu paciente, que poderá, com 
mais tranquilidade e segurança, optar pela efe-
tivação do tratamento proposto diante de suas 
condições específicas e de suas necessidades.” 

Confira na página ao lado o gráfico comple-
to das denúncias recebidas pelo CROSP em 
2014 e em 2013.

Balanço de denúncias



Em 2014, reclamações  
sobre atestados, 
documentação 

e abandono também 
foram apresentadas 

ao Conselho Regional  
de Odontologia 
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A comparação entre as denúncias apresenta-
das ao Conselho Regional nos dois últimos anos 
revela também uma diminuição no número de 
denúncias: em 2014 foram 270, contra 311 apre-
sentadas em 2013 – ou seja, 13,19% menos.

Em relação ao comparativo das denúncias por 
especialidades, quase um terço das reclamações de 
pacientes apresentadas ao CROSP em 2014 teve 
os serviços de Implantodontia como motivo. Fo-
ram 32% das denúncias, seguidas das reclamações 
relacionadas à Prótese, que obteve 24%. Em 2013, 
como mostra o gráfico, ela ficou em segundo lugar, 
com 22%, e Prótese em primeiro com 27%. Em am-
bos os anos, Ortodontia ficou em terceiro: 15% no 
ano passado e 13% no ano retrasado. 

A Implantodontia possui estreita relação com 
Prótese, ambas estão interligadas. Assim, muitas 
das reclamações de prótese e implante resultaram 
de problemas surgidos na fase cirúrgica ou na fase 
protética. Mas, ressalve-se, muitos dos casos de-
monstraram a ausência de cuidados adequados 
do próprio paciente, seja na higienização ou no 
abandono de hábitos que inevitavelmente com-
prometem tanto o implante quanto a prótese. 

Motivos de queixa
Em 2014, os seguintes tipos de reclama-

ções também chegaram ao Conselho: ates-
tado, documentação e abandono. Todas se 
referem à maneira como os reclamantes de-
monstraram se sentir quanto ao atendimento 
prestado pelo profissional da Odontologia, se 
dizendo insatisfeitos por não terem obtido 
comprovantes relativos ao tratamento, como 
atestados, ou se achando desamparados pelo 
cirurgião-dentista.

O que diz a Fiscalização
As denúncias colaboram para o Conselho 

cumprir a sua missão de zelar pelo bom exercí-
cio da Odontologia e pelo respeito aos compro-
missos éticos da profissão. “Tanto o nosso setor 
como o de Ética atuam conjuntamente para dis-
seminar práticas responsáveis e, quando neces-
sário, coibir infrações ao Código de Ética Odon-
tológica. Isso também é feito por meio de uma 
fiscalização rigorosa, realizada exclusivamente 
por cirurgiões-dentistas. Os fiscais orientam os 
inscritos, inclusive no que se refere a problemas 
com pacientes e demais demandas do exercício 
profissional, além de disponibilizar como ins-
trumento de correção de posturas inadequa-
das relacionadas à publicidade e propaganda, 
o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)”, 
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o que diz a Comissão de Ética
Ao avaliar as denúncias envolvendo as áreas 
de Implantodontia, Prótese e Ortodontia, 
o presidente da Comissão de Ética, Wilson 
Chediek, destacou que qualquer análise 
deve ser cautelosa. Isso porque o estado de 
São Paulo congrega 25% dos profissionais  
da Odontologia de todo o Brasil, dos quais  
72% dos cirurgiões-dentistas atuam como 
clínicos gerais e 28% como especialistas  
em uma ou duas áreas. De acordo com  
a Lei nº 5.081/66, o “profissional tem direito 
de praticar todos os atos pertinentes à 
Odontologia”, por serem conhecimentos 
que adquiriu no curso de graduação ou 
pós-graduação – stricto sensu (mestrado 
e doutrorado) ou lato sensu (especialização, 
atualização, aperfeiçoamento ou 
aprimoramento profissional). Sendo assim, 
muitos clínicos gerais atuam nas diversas 
especialidades da profissão, caso das áreas 
de Implante, Prótese e Ortodontia.
Essas três especialidades, assim como 
Dentística, oferecem maior visibilidade do 
serviço prestado. Estatisticamente, portanto, 
existe probabilidade maior que concentrem 
denúncias éticas e ações judiciais do que 
outras. Diante disso, os aspectos 
considerados pela fiscalização do CROSP 
quanto ao anúncio dos serviços 
odontológicos é extremamente relevante, 
considerando que podem gerar no paciente 
uma expectativa e, consequentemente, 
frustração ou insatisfação caso o resultado 
esperado não seja alcançado. 
O Conselho, através da ética e da 
fiscalização, tem trabalhado de diversas 
formas para conscientizar os cirurgiões-
dentistas sobre as exigências do Código 
de Defesa do Consumidor e do Código de 
Ética para que a atividade odontológica seja 
realizada de forma mais segura, garantindo, 
como princípio, um vínculo de confiança 
sólido entre paciente e profissional.
É indispensável que o cirurgião-dentista 
ofereça aos pacientes as informações sobre 
sua condição clínica – bucal e geral –, opções 
de tratamento, com seus riscos e objetivos, 
além de discriminar o planejamento  
de custos e possíveis variáveis que podem 
surgir durante a execução do caso.
Quando tais esclarecimentos são 
apresentados, considerando não 
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diz Claudia Garrido, responsável pelo setor de 
Fiscalização do CROSP. 

Em muitos casos não há a compreensão de que a 
divulgação dos serviços odontológicos gera respon-
sabilidade ética e civil ao profissional, já que muitas 
vezes o paciente imagina que pode alcançar o tra-
tamento prometido com um resultado específico. 

A fiscalização, cabe lembrar, foi indicada como a 
principal expectativa da classe odontológica do es-
tudo realizado pelo Conselho Regional de Odon-

só a capacidade profissional, materiais 
adequados e técnica indicada ao caso, (mas 
destacando as limitações biológicas do paciente, 
além dos fatores internos e externos, previsíveis 
ou não, que podem influenciar diretamente na 
finalização do caso como planejado), se constrói 
uma Odontologia de meios e não de resultados. 
Há que se trabalhar com a perspectiva de 
alcançar a cura ou a reabilitação estético-
funcional, evitando prometer um resultado 
determinado que, muitas vezes, não pode 
ser alcançado.
Nesse processo de conscientização profissional, 
o CROSP vem divulgando em matérias dos 
jornais e revistas da entidade temas relevantes  
ao exercício profissional, que podem contribuir 
para sanar ou minimizar os riscos de processos 
judiciais e éticos.
Os Seminários de Valorização Profissional  
e o Programa Integração também colaboram 
nesse sentido, sendo oportunidades diretas 
de o cirurgião-dentista do âmbito público  

tologia de São Paulo em todo o estado, em 2014. 
No total, 48% das pessoas ouvidas disseram que 
esta é a principal função da entidade.

Os fiscais do CROSP, que possuem contato diá-
rio com os cirurgiões-dentistas, apontam regular-
mente aos profissionais aspectos relevantes e prin-
cípios estabelecidos no Código de Ética quanto 
às novas exigências de elaboração de prontuário, 
responsabilidade profissional – que abrange a es-
fera ética e civil –, além de tratarem de questões 

que envolvem o sigilo, negativa de atendimento, 
direitos dos pacientes, dentre outros.

É comum que os fiscais recebam as dúvidas 
dos inscritos durante suas rotinas de fiscalização, 
fornecendo orientações que auxiliam na con-
dução do caso em prol de uma melhor solução, 
evitando ou minimizando os riscos de processos 
éticos e judiciais, o que implica na diminuição do 
índice de denúncias e conflitos no relacionamen-
to entre profissional e paciente. 

ou privado expor casos vivenciados  
e encontrar medidas éticas e legais  
para solucionar ou minimizar confrontos 
com seus pacientes.
O CROSP criou, ainda, o Portal de 
Especialidades, disponível no site, onde  
as Câmaras Técnicas de Especialidades  
e Habilitações Legais na Odontologia 
oferecem aos inscritos modelos de 
prontuário, com sugestão de ficha de 
anamnese, ficha de evolução clínica, termo 
de consentimento esclarecido e contrato 
de prestação de serviços odontológicos.
O CROSP vem aprimorando seus canais  
de comunicação e ações de orientação ética, 
assim como criando instrumentos que 
agilizam o atendimento às demandas 
apresentadas por pacientes e cirurgiões-
dentistas. Cumpre, assim, seu papel 
de órgão fiscalizador e zelador da ética, 
em prol da valorização da Odontologia 
e do respeito à saúde e à vida da população. 
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o Conselho Regional de Odonto-
logia de São Paulo abriu duas 
novas frentes de aperfeiçoamen-

to profissional para a classe odontológica 
com as parcerias assinadas com o Centro 
de Ensino, Treinamento e Simulação Hcor 
(CETES – Hcor) e com a Associação para o 
Aprimoramento à Gestão, Assistência, Pes-
quisa e Ensino Santa Marcelina (AAGAPE 
Santa Marcelina). A primeira, assinada 
no segundo semestre de 2014, prevê uma 
formação específica para cirurgiões-den-
tistas no curso “Suporte Básico de Vida”, 
que capacita os participantes a identificar 
situações de emergência e a prestar socor-
ro básico em situações de risco à vida. Já 
o acordo CROSP-AAGAPE Santa Mar-
celina tem como objetivo a valorização e 
capacitação do profissional de saúde da 
rede pública por meio da aquisição de no-
ções básicas de organização e estrutura no 
serviço público com foco na saúde bucal 
como estratégia da família.  

Formação 11

parcerias
fortalecem conhecimento profissional

Carga horária
A aula da primeira turma do curso de Su-

porte Básico de Vida aconteceu em fevereiro. 
Idealizado pela American Heart Association 
e oferecido pelo Hospital do Coração (HCor), 
em São Paulo, o curso de caráter essencial-
mente prático tem duração de 8 horas e inclui 
treinamentos com instrutores credenciados e 
práticas em cenários de simulação. A parceria 
técnico-científica entre as duas instituições foi 
estabelecida por meio da Associação Sanatório 
Sírio – Hospital HCor. Os participantes rece-
bem, ainda, noções de habilidades de ressus-
citação cardiopulmonar (RCP), de utilização 
de desfibrilador externo automático (DEA), 
de abordagem de via aérea obstruída por cor-
po estranho, primeiros socorros, atuação em 
emergências por ferimentos relacionados ao 
meio ambiente e também de como proceder 
em caso de parada cardiorrespiratória.

Os cirurgiões-dentistas interessados no 
curso devem se inscrever no site do Hcor: 
www.hcor.com.br. 

Curso 100% on-line
O curso de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 

Família, realizado com a AAGAPE Santa Mar-
celina, já beneficiou cerca de 300 pessoas entre 
cirurgiões-dentistas, gestores e outros interessa-
dos na área da saúde.

Silvio Abreu, coordenador de educação à dis-
tância da AAGAPE Santa Marcelina, destacou 
a importância dessa parceria. “Ter o CROSP 
como aliado representa um apoio muito im-
portante, especialmente em virtude da capila-
ridade que o Conselho tem no estado”, afirma.

Planejada para permitir assimilação rápi-
da e prática, a capacitação 100% on-line tem 
8 horas de conteúdos, com 4 vídeoaulas de 
apresentação de módulos progressivos que 
incluem avaliações ao fim de cada etapa. O 
participante pode programar-se para ter as 
aulas de acordo com as disponibilidades de 
sua agenda profissional. 

As inscrições para o curso devem ser feitas 
no endereço www.aagapesantamarcelina.com.
br/site/saudebucal.html. Fo
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Aprendizado de primeiros 
socorros, no curso 
“Suporte Básico à Vida”

Silvio Abreu, coordenador 
de Educação à Distância da 
AAGAPE Santa Marcelina

Acordos firmados com HCor e Associação Santa Marcelina oferecem 
oportunidade de capacitação e desenvolvimento a cirurgiões-dentistas
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A preocupação com os impactos do 
descarte de resíduos no meio am-
biente se tornou um parâmetro do 

desenvolvimento sustentável, envolvendo go-
vernos, empresas, profissionais, organizações 
sociais e cidadãos. Embora em termos de es-
cala a responsabilidade das indústrias seja 
expressivamente maior que a dos indivíduos, 
não se pode subestimar o dano que o manejo 
pouco responsável de cada um tem sobre esta 
questão. Em profissões como a de cirurgião-
-dentista, em que cerca de 80% da classe atua 
em consultório próprio, este impacto se mede 
pela soma dos procedimentos de descarte. As-
sim, a responsabilidade de cada profissional 
tem impacto também sobre a imagem social 
da classe como um todo. 

Nesta entrevista ao CROSP em Notícia, a 
conselheira Mary Caroline (Maine) Skelton 
Macedo discute o que pode ser feito para a 
classe odontológica melhorar no dia a dia a sua 

Em entrevista, Mary Caroline Skelton Macedo, conselheira do CROSP, 
discute a importância de a classe fazer o descarte correto dos resíduos 
produzidos na prática profissional para prevenir o impacto ambiental

Resíduo não é lixo. 
Não pode simplesmente ser jogado fora

participação na preservação do meio ambien-
te, além de instruir uma parte significativa da 
população quanto a essa questão.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa 
determina desde 2004 como 
os consultórios odontológicos 
devem fazer o descarte 
de materiais. Pode se 
dizer que a classe segue 
essa recomendação?

Infelizmente, não. Falta conhecimento sobre 
a questão dos resíduos para o público em geral e 
para os profissionais de saúde. Os profissionais 
ainda se referem ao descarte de resíduos como 
sendo “lixo”. Isso foi alterado ao final da década 
de 1990: não se trata mais do “lixo” produzido, 
mas de resíduos que podem ser reciclados e 
de resíduos que devem ser inativados adequa-
damente para que a saúde das populações seja 

protegida e o meio ambiente, preservado. Essa 
consciência precisa ser adquirida pelo profissio-
nal, além do fato de que no planeta não existe 
“jogar coisas fora”: fora significa dentro… Fora 
significa impacto ambiental. O entendimento 
do que se produz de resíduos precisa permear 
nossas escolhas desde o momento da aquisi-
ção de qualquer item. Como a embalagem será 
descartada? Qual a durabilidade do produto? 
Como ele deve ser descartado? Preciso mesmo 
desse item? Não há outro produto, que eu já 
possua, que possa cumprir sua função? Estima-
-se que cada cidadão produz uma média de 
1,5kg de resíduos por dia, o que significa apro-
ximadamente 550kg/ano. 

 
Os consultórios produzem  
muitos resíduos?

Há uma diversidade de qualidade de resíduos 
produzidos nos consultórios odontológicos.  O 
cirurgião-dentista é quem produz maior diver-



Todos temos que nos 
envolver e proporcionar 

uma reflexão sobre 
nossas ações, 

proporcionando ao 
paciente a oportunidade 

de compreender que 
cada um é um agente 
de suma importância 
para o meio ambiente 

como um todo
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sidade nesse sentido. Uma película radiográfica 
contém dois tipos de plásticos, papel, chumbo e 
elementos químicos. Só um exame radiográfico 
gera quatro tipos de resíduos recicláveis e resídu-
os químicos, que necessitam de descarte adequa-
do. Resíduo de amálgama é resíduo químico que 
NÃO DEVE ser descartado junto ao infectante, 
pois o resíduo que vai para o saco branco será in-
cinerado e todos sabemos que o mercúrio (Hg) é 
extremamente volátil: ao calor do incinerador o 
Hg será lançado para o ar e, como tem caracte-
rísticas de peso molecular alto, vai se adensar na 
natureza, contaminando rios, alimentos, peixes, 
etc. Conhecer essas questões nos torna partici-
pantes da responsabilidade de manter o nosso 
planeta para as gerações futuras.

 
Por que isso  
ainda acontece?

Ao levantar as questões relativas aos resídu-
os, verificamos que muitos colegas nem sequer 
sabiam que geravam resíduos que podem ser 
inócuos, recicláveis, infectantes e/ou químicos. 
Sem saber que geram, não sabem que são res-
ponsáveis pelo descarte adequado e a destina-
ção apropriada como geradores. E aí surge um 
pensamento: “já que pago pelo lixo infectante, 
descarto tudo ali e pronto”. A coleta dos resí-
duos infectantes se refere a este tipo de resíduo, 
mas as outras qualidades necessitam de cuida-
dos adequados. Por exemplo, resíduos reciclá-
veis devem ter destinação para empresas que 
os reciclem: se forem colocados dentro do saco 
branco (resíduos infectante), impactarão nega-
tivamente o processo de inativação e incinera-
ção, portanto vão colaborar com o custo eleva-
do deste processo. A reclamação de que a taxa 
de coleta de resíduos infectante é alta é legítima, 
mas a lição de casa deve ser feita para que possa-
mos negociar valores, pois na verdade estamos 
todos colaborando com um custo cada vez mais 
elevado dessa mesma taxa. 

 
A norma da Anvisa completou  
dez anos. Ela ainda 
é atual ou requer ajustes?

As normativas precisam ser atualizadas. Há 
resíduos que ainda possuem indicações de cui-
dados para seu descarte que estão desatualiza-
dos. Por exemplo: a lâmina de água para os re-
síduos de amálgama não impede que o Hg seja 
liberado. Para uma neutralização, a água de-
veria conter enxofre e esta substância também 
deveria ser utilizada para neutralização química 
de instrumentais utilizados nos procedimentos 
restauradores com amálgama e higiene dos lo-
cais onde ocorreram acidentes de vazamento de 
Hg (acidentes com amalgamadores de dosador 
e outros). Além disso, o processo de reciclagem 
precisa ser levado em consideração e discutido 
com os recicladores. Conversando com o dire-
tor de uma empresa de reciclagem sobre a ques-

tão do resíduo de amálgama, ele levantou um 
fato importante: qualquer líquido que se man-
tenha junto com o resíduo de amálgama impac-
tará o processo de reciclagem em tempo, custo 
e consumo de energia. Essa discussão trouxe à 
luz um fato importante para o qual devemos 
nos mobilizar: como manter esses resíduos sem 
impactar a nossa saúde e de nossa equipe até 
seu descarte, impactando o menos possível o 
processo, já que não se deve desperdiçar ener-
gia e o custo do processo sairá do nosso bolso? É 
necessário um olhar cuidadoso para a sua defi-
nição. Para isso, o CROSP propôs no I Simpósio 
de Odontologia Sustentável, coordenado pelo 
Prof. Cláudio Fernandes, ocorrido no segundo 
semestre de 2014 em Nova Friburgo, uma mesa 
de discussões em que estivessem representados 
produtores, recicladores, coletores e outros ato-
res sociais que possam estabelecer um plano de 

ação e atualizar as informações para, o quanto 
antes, a categoria odontológica ser informada 
sobre as propostas aprovadas. Temos discuti-
do a questão com a COVISA (Coordenação de 
Vigilância em Saúde, ligada à Secretaria Muni-
cipal da Saúde de São Paulo) e a Secretaria de 
Serviços da Prefeitura de São Paulo. Algumas 
empresas têm manifestado interesse em traba-
lhar a questão conjuntamente, buscando solu-
ções que atendam ao setor educacional, públi-
co e privado. Dentre estas podemos destacar a 
ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de 
Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológi-
cos, Hospitalares e de Laboratórios), a SDI e a 
Sirona. A discussão tem uma amplitude nacio-
nal e o Ministério da Saúde está interessado em 
trabalhar conjuntamente a questão.

As áreas técnicas também têm se manifesta-
do e se envolvido nas questões relacionadas: a 
técnica em prótese dentária Silvia Bernick tem 
trabalhado com a Prefeitura no Projeto Com-
posta São Paulo e com a Sirona na questão re-
lativa ao meio ambiente. Todos temos que nos 
envolver e proporcionar uma reflexão sobre 
nossas ações, proporcionando ao paciente a 
oportunidade de compreender que cada um é 
um agente de suma importância para o meio 
ambiente como um todo.

 
A Anvisa tem ressaltado que 
sua atuação visa orientar mais 
do que penalizar quem não 
segue suas regulamentações. O 
caráter educativo tem sido uma 
marca das ações de informação 
voltadas à classe odontológica?

Sim. No fim de 2014 realizamos reunião com 
a COVISA e a Secretaria Municipal de Serviços 
para discutirmos a aproximação e legitimação 
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de ações educativas para nossos profissionais/
técnicos e também à população. As ideias foram 
excelentes e o CROSP quer agir nesse sentido, 
trabalhando a informação de forma a se adequar 
a cada uma das mídias que foram propostas nes-
tes dois anos de gestão: o jornal, a revista, o site, 
a fanpage do Conselho no Facebook, o aplicativo 
para smartphones e novas plataformas que virão. 

 
É necessário produzir materiais  
específicos de educação,  
como uma cartilha?

Sem dúvida. É nosso primeiro foco: a cons-
trução da cartilha facilitada, com informação 
atualizada contemplando as diversas ocorrên-
cias no consultório/clínica odontológica. Por 
exemplo: a questão do resíduo de amálgama 
tem estudos importantes mostrando que o 
peso maior de contaminação do meio am-
biente se relaciona ao momento da remoção 
de uma restauração e não tanto à manipula-
ção para inserção como material restaurador. 
Quanto aos líquidos revelador e fixador, são 
resíduos químicos e devem ser neutralizados 
para serem descartados na rede de águas e 
esgoto: não devem ser, em hipótese alguma, 
descartados diretamente na pia. O que pen-

O que diz a Anvisa
Os consultórios odontológicos devem 
seguir as disposições da Resolução 
da Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(RDC/Anvisa) nº 306, de 2004:

1. Material infectante (resíduo 
biológico) deve ser descartado em 
lixeira com tampa de acionamento por 
pedal e saco plástico branco leitoso.

2. Perfuro-cortantes devem ser 
acondicionados em recipientes 
rígidos e com tampa, respeitando-se 
o limite de preenchimento, indicado 
na caixa. Lembramos que o descarpack 
não deve ficar no chão nem sobre 
a bancada da pia, onde está sujeito 
ao contato com água.

3. Os reveladores e glutaraldeído 
podem ser submetidos a processo 
de neutralização do pH (seguir 
orientações do fabricante), sendo, 
posteriormente, lançados na rede 
coletora de esgoto.

4. Resíduos de amálgama devem 
ser acondicionados em recipientes 
inquebráveis e hermeticamente 
fechados, sob selo d’água. 
Posteriormente, devem ser 
encaminhados para recuperação da 
prata. A esse processo de recuperação 
também devem ser submetidos 
fixadores e películas radiográficas.
 
Para baixar a resolução completa da 
Anvisa (RDC/Anvisa nº 306/2004), que 
dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para o gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde, digite o endereço 
http://bit.ly/1BxeiJh em seu navegador.

samos que ninguém está vendo pode ser um 
crime ambiental de proporções tão assusta-
doras quanto vazamentos de óleo de um na-
vio em qualquer dos mares do planeta: a dife-
rença está na proporção em relação ao tempo 
de contato do material danoso. Quem quiser 
saber mais sobre esta preocupação poderá ler 
sobre o Desastre de Minamata, onde o enve-
nenamento por mercúrio levou quase 30 anos 
para ser detectado e os problemas neurológi-
cos decorrentes são assustadores.

Uma publicação bem feita discutirá as op-
ções de coleta de resíduos específicos por em-
presas especializadas, como previsto em lei. 

 
Os cursos de Odontologia  
têm tratado deste tema?

A FOUSP (Faculdade de Odontologia da Uni-
versidade de São Paulo) organizou um Simpó-
sio no segundo semestre de 2014 para discutir o 
tema “Ensino do Amálgama”, por coordenação 
da Profa. Miriam Turbino e do Prof. Leonardo 
Rodrigues Filho. O evento abordou desde os as-
pectos históricos, passando pela consideração 
química, a discussões globais e legislação. 

A UFF (Universidade Federal Fluminense) 
organizou o I Simpósio de Odontologia Susten-

tável e apresentou a preocupação com a adoção 
de medidas relativamente simples para o contro-
le dos resíduos relativos à remoção de amálgama 
pelas faculdades de Odontologia.

 
Qual deve ser a abordagem  
com profissionais que revelam  
desconhecer as normas  
e regulamentações?

O CROSP tem assumido um papel educacional 
importante: é um órgão que estabelece o padrão 
ético e zela por esse padrão com a fiscalização, mas 
entende que a punição não muda as práticas e não 
efetiva, portanto, a manutenção da saúde da nossa 
população se for aplicada solitariamente. Educar 
reduz problemas, valoriza a profissão, gera meios 
de redução de custos dos processos, amplia pos-
sibilidades e colabora com a saúde do planeta. 

A questão do resíduo de amálgama tem estudos 
importantes mostrando que o peso maior de contaminação 

do meio ambiente se relaciona ao momento da remoção 
de uma restauração e não tanto à manipulação 

para inserção como material restaurador
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O bom funcionamento da clínica ou do 
consultório particular não dependem 
unicamente da competência do profis-

sional de Odontologia em sua habilitação. Conhe-
cer técnicas de gestão e de administração é, cada 
vez mais, requisito para o êxito do empreendimen-
to. Foi partindo dessas premissas que o Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo implantou 
em 2014 o Programa Integração, que oferece aos 
profissionais de todo o estado de São Paulo pales-
tras sobre ética, finanças, atendimento e utilização 
eficaz da internet, entre outros assuntos.

O resultado apurado ao longo do ano passado 
e o aprendizado gerado nessas dinâmicas estimu-
laram o lançamento de seis guias práticos com o 
resumo desses conteúdos. Com isso, os profis-
sionais que participaram das palestras poderão 
relembrar e aplicar os conteúdos aprendidos. E 
aqueles que planejam participar de futuras pa-
lestras em suas cidades podem se preparar para 
aproveitar ainda mais esses eventos.

Outros guias práticos com novos temas já 
estão sendo produzidos, com lançamento pre-
visto para breve. Alguns deles abordam ques-
tões sobre ética profissional, que é o foco prin-
cipal do Programa Integração.

Acompanhe no site do CROSP a programação 
com os temas e datas das palestras presenciais que 
acontecerão proximamente em diferentes cidades 
do estado de São Paulo: www.crosp.org.br. 

Programa Integração

com dicas para a classe odontológica
Profissionais de Odontologia passam a contar com ferramentas práticas para 
gerenciamento do consultório e parâmetros de postura ética a ser seguida

Confira a relação de guias já disponíveis para consulta no site do Conselho Regional de Odontologia 
acessando o menu lateral e, então, a opção “documentos e downloads” (www.crosp.org.br/
download). Novos guias serão lançados. O tema Ética é o foco principal das próximas publicações.  

Atendimento
•	 Estratégias Disney aplicadas no 

atendimento ao cliente.

Comportamento on-line
•	 O cirurgião-dentista e a Odontologia  

nas redes sociais.
•	 Como usar a internet a seu favor – A 

importância da internet no mundo atual.

Finanças
•	 Como cuidar das finanças do consultório.
•	 Planejamento financeiro pessoal e familiar.

Saúde
•	 Prescrição medicamentosa: você sabe 

como fazê-la?

Guias práticos

lança guias
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina que comercialização de clareadores 
só pode ser feita mediante prescrição de cirurgião-dentista

a Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria - Anvisa divulgou resolução deter-
minando que a venda de clareadores 

dentais só está autorizada mediante prescrição 
de um cirurgião-dentista. O documento foi pu-
blicado no Diário Oficial da União de 9 de feve-
reiro. A decisão é um reconhecimento à luta da 

Anvisa atende ao CROSP e regulamenta controle e venda de

clareadores 
dentais

classe odontológica, que com o protagonismo 
do Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo há anos vêm denunciando sistematica-
mente a comercialização ilegal desses produtos 
em sites de compras coletivas, conforme noti-
ciou na época o então presidente do CROSP 
Emil Razuk nas edições 134 (página 28) e 137 

(página 7) do jornal do CROSP. 
Já em agosto de 2011 o CROSP havia denun-

ciado à Anvisa que clareadores dentais estavam 
disponíveis em sites de compras coletivas e em-
presas de itens odontológicos, sem destaque 
para as precauções necessárias ao uso correto 
desses produtos. 
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O que diz a resolução
Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Diretoria Colegiada

Resolução - RDC Nº 6, de 6 de Fevereiro 
de 2015

Dispõe sobre os agentes clareadores 
dentais classificados como dispositivos 
médicos.
A Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, no uso 
da atribuição que lhe conferem os incisos 
III e IV, do art. 15, da Lei nº 9.782, de 26 
de janeiro de 1999, inciso V e §§ 1º e 3º  
do art. 5º do Regimento Interno aprovado 
nos termos do Anexo I da Portaria  
nº 650 da ANVISA, de 29 de maio de 
2014, publicada no DOU de 02 de junho 
de 2014, tendo em vista o disposto nos 
incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º  
da Lei nº 9.782, de 1999, e o Programa  
de Melhoria do Processo de 
Regulamentação da Agência, instituído 
por Portaria nº 422, de 16 de abril  
de 2008, em reunião realizada
em 14 de janeiro de 2015, adota a seguinte 
Resolução da Diretoria Colegiada e eu, 
Diretor-Presidente Substituto, determino 
a sua publicação:
Art. 1º Esta Resolução estabelece  

os critérios para a embalagem, rotulagem e 
comercialização de agentes clareadores dentais 
classificados como dispositivos médicos.
Art. 2º A dispensação de dispositivos médicos 
destinados a clareamento dental contendo em 
sua composição mais que 3% (três por cento) 
de peróxido de hidrogênio presente ou 
liberado de outros componentes ou mistura 
destes fica sujeita à apresentação de prescrição 
por profissional legalmente habilitado,  
na forma de receita simples.
Parágrafo único. A comercialização dos 
produtos objeto do art. 2º desta Resolução 
diretamente a profissional legalmente 
habilitado e pessoas jurídicas que prestem 
serviços odontológicos deve ser realizada 
mediante apresentação de inscrição em 
Conselho Profissional competente, devendo 
constar no documento fiscal relativo à 
transação o número de inscrição no Conselho 
Profissional competente da pessoa física ou 
da pessoa jurídica.
Art. 3º Na embalagem e rotulagem dos 
agentes clareadores dentais descritos no art. 
2º desta Resolução, deve constar, 
obrigatoriamente, em tarja vermelha e em 
destaque a expressão: Venda Sob Prescrição.
Parágrafo único. Nas instruções de uso dos 
dispositivos médicos a que se refere o caput 
deste artigo, deverá constar, 
obrigatoriamente, em destaque e em letras  

Os objetivos da norma são 
evitar o uso inadvertido de 
agentes clareadores dentais, 
reduzir os efeitos adversos 
relacionados ao uso desses 

produtos e restringir o 
comércio e propaganda 

que estimulem o consumo 
inapropriado

Leandro Rodrigues Pereira, 
gerente de Tecnologia de Materiais 

de Uso em Saúde da Anvisa

de corpo maior de que o texto,  
a expressão: Venda Sob Prescrição.
Art. 4º Os dispositivos médicos destinados 
a clareamento dental deverão conter  
em sua rotulagem a informação sobre  
a concentração de peróxido de  
hidrogênio, presente ou liberado de outros 
componentes ou mistura destes.
Art. 5º Os estabelecimentos licenciados 
poderão dispensar os agentes clareadores 
dentais que estejam em embalagens ainda 
não adequadas a esta Resolução, desde que 
fabricados anteriormente a sua vigência.
Parágrafo único. A dispensação de 
dispositivos médicos destinados a 
clareamento dental contendo em sua 
composição mais que 3% (três por cento) 
de peróxido de hidrogênio, presente ou 
liberado de outros componentes ou 
mistura destes, fabricados anteriormente  
à vigência desta Resolução deverá seguir  
o estabelecido no art. 2º.
Art. 6º O descumprimento das disposições 
contidas nesta Resolução constitui 
infração sanitária, nos termos da  
Lei nº6.437, de 20 de agosto de 1977,  
sem prejuízo das sanções de natureza  
civil, administrativa ou penal cabíveis.
Art. 7º Esta Resolução entra em  
vigor 06 (seis) meses após sua publicação.

Jaime Cesar de Moura Oliveira

associações de classe, universidades, cirurgi-
ões-dentistas, fabricantes e importadores de 
clareadores dentais. A agência realizou uma 
consulta pública, recebendo 577 manifestações 
sobre o tema: 388 foram de cirurgiões-dentis-
tas – a maioria favorável à medida. 

“Os objetivos da norma são evitar o uso inad-
vertido de agentes clareadores dentais, reduzir 
os efeitos adversos relacionados ao uso desses 
produtos e restringir o comércio e propaganda 
que estimulem o consumo inapropriado”, explica 
Pereira. O texto da resolução da Anvisa reflete a 
proposta defendida pelo CROSP, elaborada com 
apoio de suas câmaras técnicas. 

Veja reportagem da TV CROSP sobre o tema 
acessando o endereço www.crosp.org.br/tvcrosp.  

A decisão da Anvisa teve grande repercus-
são na mídia. Mais de 70 importantes veículos, 
entre eles Veja, Veja São Paulo, e os portais R7 
e Globo.com, além do programa da TV Globo 
Bem-Estar (versão on-line) e o jornal Folha de 
S.Paulo noticiaram a medida.

Emil Razuk explica que em diversas audiências 
com a Anvisa o Conselho defendeu que a venda 
sem prescrição de cirurgião-dentista trazia preju-
ízos à população. “Tanto no que se refere ao au-
mento da sensibilidade dentária, como queima-
duras na boca provocadas por géis de clareamento 
dental e outros problemas de ordem periodontal.”

Pela nova regra, produtos que contenham 
uma concentração maior do que 3% de peróxi-
do de hidrogênio ou peróxido de carbamida só 
poderão ser adquiridos pelo consumidor com 
receita. Os produtos deverão ter tarja vermelha 
e, em sua embalagem, a informação: “venda sob 
prescrição”. A publicidade também deverá tra-
zer essa informação.

O gerente de Tecnologia de Materiais de 
Uso em Saúde da Anvisa, Leandro Rodrigues 
Pereira, avalia que a nova norma é um avan-
ço significativo e explica que ela resultou de 
uma ampla discussão coordenada pela Anvisa 
de que participaram o Ministério Público Fe-
deral, conselhos profissionais de Odontologia, 

Emil Razuk: “CROSP demonstrou 
à Anvisa os prejuízos que a venda 
de clareadores sem prescrição 
acarretam à população”
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a água, fonte de vida cuja escassez mo-
nopolizou as atenções no estado de 
São Paulo nos últimos meses devido 

ao baixo nível de quase todos os reservatórios e 
à estiagem prolongada, também é um elemen-
to fundamental na estratégia de promoção da 
saúde bucal da população. Por meio de sua flu-
oretação é possível aumentar a cobertura de pre-
venção da cárie, especialmente das camadas de 
menor renda. Desde 2013, o Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo vem participando 
ativamente desta ação por meio de uma parceria 
técnico-científica estabelecida com o Centro Co-
laborador do Ministério da Saúde em Vigilância 
da Saúde Bucal (CECOL/USP) e o Laboratório 
de Bioquímica da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba da Unicamp (FOP/UNICAMP). O le-
vantamento sobre a situação da fluoretação das 
águas no estado, que era restrito aos municípios 
com mais de 50 mil habitantes, passou a abranger 
todos os 645 municípios paulistas.

Em janeiro, durante o 33º CIOSP – Congres-
so Internacional de Odontologia de São Paulo, 
o CROSP apresentou informações preliminares 
do estudo. Resultados parciais do levantamento 
indicam inadequação do teor de flúor na água 
em um quarto das amostras coletadas. Os ana-
listas avaliam que há risco de danos à saúde 

CROSP realiza estudo sobre 

fluoretação 
da água
Conselho divulgará no primeiro semestre o mapa da situação do flúor nas águas 
dos 645 municípios paulistas, que reflete diretamente na saúde bucal da população

dessa população, como o desenvolvimento de 
cáries e fluorose em crianças de até 12 anos. O 
resultado completo do estudo será divulgado 
ainda no primeiro semestre.

O CROSP envolveu diretamente mais de 50 
fiscais no levantamento. Em quase um ano de 
trabalho, eles identificaram as localidades, as 
fontes de abastecimento e os pontos de cole-
ta de amostras de água para análise pela FOP/

UNICAMP. A metodologia empregada foi de-
senvolvida pelo CECOL/USP.

O secretário do CROSP, Marco Manfredini, 
conta que o estudo passou a contemplar os 80% 
de municípios do estado que não participavam 
da amostra por terem menos de 50 mil habi-
tantes. “Quanto menor a população de algumas 
cidades e mais baixo o índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH), piores são os índices de 

Um levantamento desta 
natureza, que indica 

caminhos concretos para 
o benefício da saúde da 

população, compeliu 
o grupo a buscar mais 

do que um critério para 
a avaliação das análises

Celso Zilbovicius, 
assessor do CECOL/USP
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saúde bucal. Portanto, o levantamento cumpre 
um papel inclusivo ao chegar a regiões que mais 
necessitam de atenção”, explica.

“A saúde da população e a transparência so-
bre os índices de flúor nas águas são os objeti-
vos iniciais do estudo”, afirma Manfredini. Se-
gundo o cirurgião-dentista, o senso comum de 
que a quantidade de flúor aplicada na água por 
si só combate a formação de cáries é equivo-
cada. “É preciso estabelecer a equação correta, 
buscar o nível apropriado. Assim como teores 
baixos de flúor não reduzem as cáries, os te-
ores altos são prejudiciais por favorecerem a 
fluorose (manchas nos dentes), prejudicando a 
formação dentária.”

Preliminarmente, 75,43% das amostras cole-
tadas demonstraram ter o percentual de flúor 
adequado, na faixa de 0.6 a 0.8 de concentra-
ção, segundo o critério adotado pela Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo, que é base-
ado na resolução SS-250, de 1995. Já 16,67% 
das amostras revelaram resultados abaixo do 
limite de 0.6 de concentração do flúor e 7,9% 
das amostras analisadas estavam acima da 
concentração de 0.8. 

O professor Celso Zilbovicius, assessor do 
CECOL, explica que os pesquisadores decidi-
ram ampliar a abordagem da SS-250 seguindo 
um consenso técnico deste Centro, de 2011, 
mais recente, por ser considerado por espe-
cialistas mais apropriado para a avaliação 
proposta. Em vez de classificar a dosagem 
do flúor na água apenas como “adequada” ou 
“inadequada”, como indicado pela resolução 
SS-250, os parâmetros passaram a ser de “be-
nefício” ou “risco” à saúde. “Um levantamento 
desta natureza, que indica caminhos concre-
tos para o benefício da saúde da população, 
compeliu o grupo a buscar mais do que um 

critério para a avaliação das análises”, diz Zil-
bovicius. Assim, as 2.772 análises realizadas 
até março, que correspondem a 75,47% do 
total (2.092 amostras), estão concentradas na 
faixa entre 0.55 a 0.84, consideradas benéficas 
à saúde. Outros 9,09% (252 amostras) estão na 
faixa de 0.00 a 0.44; e 6,96% (193 amostras) na 
faixa de 0.45 a 0.54. 

Traduzindo os números, mais de 16% da água 
analisada oferece risco de formação de cáries. 

Ainda por este modelo, 6,67% das análises 
(185 amostras) têm concentração de 0.85 a 
1.14; 0.90% (25 amostras) estão na faixa de 1.15 
a 1.44 e 0.90% (25 das amostras) igual ou acima 
de 1.45. “As taxas que extrapolam a concentra-

ção média implicam em risco efetivo de  fluoro-
se”, informa Celso Zilbovicius.

O resultado completo do estudo será comu-
nicado pelo CROSP a todos os municípios, 
assim como aconteceu no ano passado. “No 
levantamento anterior foram cobertos 105 
municípios paulistas e os resultados comuni-
cados, por ofício, a cada uma das cidades”, ex-
plica Marco Manfredini. De acordo com ele, 
os desdobramentos da iniciativa foram posi-
tivos. “Ficou evidente que esse tipo de análise 
deve se repetir de forma sistemática e am-
pliada, garantido que a população não corra 
riscos em virtude de realização ineficiente da 
fluoretação da água.” 

da água  
analiSada 
OfeReCe RiSCO de 
fORmaçãO 
de CáRieS

maiS de

16%
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Ação “Sorria para a Vida”, lançada no Dia Mundial da Saúde, conscientiza sobre doença que 
mata 4 mil pessoas por ano no Brasil com mutirões públicos de exames em 24 cidades brasileiras

Campanha promove prevenção de

câncer bucal 
A Associação Brasileira de Cirurgiões-

-Dentistas (ABCD) e a Federação Den-
tária Internacional (FDI) lançaram no 

dia 20 de março – em que se celebra o Dia Mun-
dial da Saúde – a campanha “Sorria para a Vida”, 
de prevenção do câncer bucal. A ação acontece 
simultaneamente em mais de 100 países e visa 
combater os efeitos negativos que o fumo, o ál-

cool e seus derivados acarretam nos usuários. 
Em 2014 a campanha ocorreu em 75 países. No 
Brasil, ela é realizada em São Paulo e outras 23 
grandes cidades. Por meio de sua Câmara Téc-
nica de Estomatologia, o CROSP, em parceria 
com a APCD, apoiou a ação.

De acordo com projeção do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), do Ministério da Saúde, 14 mil 

brasileiros apresentarão câncer bucal neste ano. 
O objetivo imediato é diminuir a alta incidência 
de casos fatais: pelo menos 4 mil pessoas morrem 
no país anualmente em decorrência da doença. 
O estado de São Paulo responde por cerca de 3 
mil mortes/ano. O Brasil é o país com a terceira 
maior incidência de câncer bucal, atrás da Índia 
e da República Tcheca.

Mais de 10 cirurgiões-dentistas
participaram da campanha
atendendo voluntariamente
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O cirurgião-dentista 
é o profissional que 

tem experiência para 
conscientizar a população 

sobre os riscos do fumo 
e também para detectar 

precocemente os primeiros 
sinais de câncer bucal. 
Quanto antes forem 
diagnosticadas lesões 

bucais e/ou pré-cancerosas, 
maior é a possibilidade 

de salvar vidas
Silvio Cecchetto, 

presidente da ABCD 
(Associação Brasileira 

de Cirurgiões-Dentistas)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) in-
forma que 43% das mortes por câncer são cau-
sadas por consumo de tabaco e álcool, além de 
maus hábitos alimentares e de estilo de vida e 
infecções variadas.

Em São Paulo, a campanha procurou alertar os 
pedestres que circulam na Avenida Paulista sobre 
a importância de realizar exames de diagnóstico 
precoce de câncer bucal. Com apoio de um “odon-

tomóvel” cedido pela APCD (Associação Paulista 
de Cirurgiões-Dentistas) e do trabalho voluntário 
de cirurgiões-dentistas, foram realizados exames 
na população em frente ao edifício-sede da Fiesp 
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Mais de dez cirurgiões-dentistas realiza-
ram diagnósticos para o público interessado, 
orientando ainda sobre encaminhamento e 
medidas de prevenção.

Diagnóstico precoce
Silvio Cecchetto, presidente da ABCD (As-

sociação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas), 
destacou o papel relevante do cirurgião-den-
tista na prevenção da doença. “Ele é o profis-
sional que tem experiência para conscientizar 
a população sobre os riscos do fumo e também 
para detectar precocemente os primeiros si-
nais de câncer bucal. Quanto antes forem diag-
nosticadas lesões bucais e/ou pré-cancerosas, 
maior é a possibilidade de salvar vidas”, disse.

Além de Cecchetto, participaram do lan-
çamento da campanha o presidente do 
CROSP, Claudio Miyake, e a conselheira 
Maria Lucia Zarvos Varellis; Vinicius Pio-
li Zanetin, membro da Câmara Técnica de 
Estomatologia do Conselho; Arthur Cerri, 
representando a Associação Paulista dos Ci-
rurgiões-Dentistas; Marcio Nucci, supervi-
sor do Sesi; e Knud Sorensen, da Associação 
Brasileira da Indústria de Artigos e Equipa-
mentos Médicos, Odontológicos, Hospitala-
res e de Laboratórios (ABIMO).

A campanha prosseguirá até o mês de ju-
lho, envolvendo entidades da Odontologia 
e empresas do setor parceiras na missão de 
salvar vidas por meio do diagnóstico precoce 
de câncer bucal. 

Além da ABCD, da APCD e do CROSP, 
que promovem a iniciativa, apoiam esta ação 
a Abeno, Abimo, Apdesp, CFO, Instituto Pe-
dro Martinelli Pró Odontologia, FIO, FNO, 
Colgate, Dental Cremer, Johnson, Oral-B e 
o Sinaemo. 

Silvio Cecchetto, presidente 
da ABCD, participou da ação
da campanha na Av. Paulista

Dirigentes da Odontologia 
estiveram na Av. Paulista e 
falaram com a população
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Além de novos fôlderes, Portal 
traz resoluções, artigos, modelos 
de contrato, de prontuário 
e de consentimento esclarecido, 
entre outros conteúdos 
de interesse da categoria 

o conhecimento dos colegas que 
compõem os grupos de trabalho 

que assessoram a diretoria do CROSP, 
como as Câmaras Técnicas, levou à pro-
dução de materiais informativos que es-
tão disponíveis para consulta e download 
no Portal de Especialidades do site do 
CROSP. No começo do ano, os fôlderes 
de apresentação das CTs ganharam nova 
apresentação visual e ajustes de conteú-
dos. Além de informações atualizadas, os 
folhetos ficaram mais modernos, tornan-
do a leitura mais agradável.

Para acessar, digite www.crosp.org.br em 
seu navegador, vá ao canal Portal de Espe-
cialidades, escolha a CT de seu interesse e, 
então, clique no item de sua preferência. 

Reformulação 
visual valoriza 
materiais
do Portal de 
Especialidades

R econhecer o trabalho da imprensa na difu-
são de informações de interesse público e, 

ao mesmo tempo, incentivar a produção de re-
portagens sobre saúde bucal. Essa combinação 
de objetivos, que atende ao mesmo tempo aos 
interesses da população e da classe odontológi-
ca, colocou o Prêmio CROSP de Jornalismo no 
calendário dos jornalistas brasileiros. 

Em sua terceira edição, o prêmio tem como 
novidades uma nova categoria, específica para 
trabalhos jornalísticos para web, e a votação pú-
blica da comunidade odontológica formada pe-
los profissionais inscritos no CROSP. Cada ins-
crito poderá votar em um único trabalho de cada 
categoria e/ou subcategoria concorrente: 

Categoria Escrita 
Contempla artigos e matérias publicadas em lin-
guagem escrita nos meios de comunicação, inclu-
sive em websites e portais da internet. Essa catego-
ria é subdividida nas seguintes subcategorias:

1) Escrita Nacional e Regional: matérias e 
artigos veiculados em jornais e revistas de caráter 
preponderantemente jornalístico e de circulação 
nacional ou regional, desde que tais veículos não 
sejam especializados no tema “Saúde Bucal”.

2) Escrita Especializada em Saúde Bu-
cal: matérias e artigos veiculados em jornais 
e revistas de cunho preponderantemente jor-
nalístico e de circulação nacional ou regional 
desde que tais veículos sejam especializados no 
tema “Saúde Bucal”.

Reportagens sobre saúde bucal concorrem em premiação em que os inscritos 
no Conselho poderão votar para escolher os vencedores

3) Escrita On-line: matérias publicadas em 
websites e blogs de caráter preponderantemente 
jornalístico. Podem concorrer veículos on-line 
de todas as editorias, incluindo aqueles especia-
lizados em Saúde Bucal.

Categoria Audiovisual 
Matérias e reportagens publicadas em veículos 
de comunicação a partir da linguagem audiovi-
sual. De acordo com o veículo de comunicação 
utilizado, essa categoria é subdividida nas se-
guintes subcategorias:

1) Telejornalismo: programas jornalísticos de 
TV e vídeos jornalísticos veiculados na internet.

2) Radiojornalismo: programas jornalísticos 
veiculados em rádio e matérias jornalísticas vei-
culadas na internet (podcasts, entre outros).

O período do julgamento público dos traba-
lhos será informado em breve no site do Conse-
lho: www.crosp.org.br. Participe!

tem voto direto da classe
Prêmio CROSP
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www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

A criação de novos canais de comunicação 
com a classe odontológica e o redesenho do 

jornal CROSP em Notícia contribuíram para as 
estratégias de mobilização da categoria em 2014. 
A participação dos cirurgiões-dentistas nos dois 
Seminários pela Valorização da Odontologia re-
alizados no ano passado, assim como em atos pú-
blicos, mostrou a importância de usar de forma 
eficiente os canais de diálogo existentes e tam-
bém de estar atento para adotar novas ferramen-
tas comunicacionais que a modernização tecno-
lógica oferece. Há dois anos, poucos apostariam 
que as redes sociais e aplicativos para celulares e 
tablets se transformariam em canais essenciais de 
informação para a classe, disponibilizando infor-
mação atualizada de forma rápida e por meio de  
acesso simples.

Canal da Odontologia
O mesmo vem acontecendo com a televisão. 

O CROSP, que já vinha utilizando todos os espa-
ços abertos em programas de utilidade pública 
da TV  e se fazendo ouvir em reportagens de in-
teresse da classe, em especial sobre os temas fis-
calização do exercício da profissão e orientação 
sobre saúde bucal, lançou em dezembro o seu 
próprio canal: a TV CROSP, cujas reportagens 
rápidas e informativas vêm chamando a atenção 
por darem voz a cirurgiões-dentistas que atuam 

A Associação dos Técnicos em Prótese Dentária - APDESP 
Brasil promoverá o 14º Congresso Internacional de Téc-

nicos em Prótese Dentária, considerado o mais importante 
evento do setor nas Américas. Simultaneamente realizará a 14ª 
Expolab, maior exposição de empresas do setor.

O evento acontece nos dias 22, 23 e 24, no Expo Center Nor-
te, em São Paulo.

Mais informações podem ser obtidas no site da APDESP 
Brasil: www.apdesp.org.br.

Comunicação consolida 
diálogo com a classe odontológica
TV CROSP, revista, jornal, site, app 
e redes sociais reforçam caráter interativo 
da relação do Conselho com profissionais 
e outros interessados em Odontologia 

em favor da valorização da Odontologia.
Em apenas três meses de vida, a TV 

CROSP produziu cerca de 30 programas, in-
cluindo resumos das palestras do Programa 
Integração, que leva a todo o estado de São 
Paulo conteúdos sobre ética profissional e 

gestão de clínicas e consultórios. 
Todos podem ser assistidos pelo computador, 

tablet ou smartphone acessando o canal no site 
do Conselho Regional de Odontologia no mo-
mento que você quiser. Acesse www.crosp.org.
br/tv e confira os programas disponíveis. 

o 5º Congresso Mundial de Câncer Bucal, promovido 
pela International Academy of Oral Oncology (IAOO) 

e a SOBEP (Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia 
Oral), acontece de 8 a 11 de julho, na cidade de São Paulo, 
com participação de grandes nomes globais e dos cirurgiões-
-dentistas brasileiros Luiz Paulo Kowalski e Fábio Alves, que 
no congresso presidirão respectivamente as especialidades on-
cologia e estomatologia.

O evento acontece no World Trade Center, em São Paulo.
Mais informações podem ser obtidas no site do evento: 

www.iaoo2015.com/en.

Congresso Mundial
de Câncer Bucal

APDESP
realizará congresso 
internacional de TPD 
em outubro






