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Umas das prioridades do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo é a 
segurança dos cirurgiões-dentistas. Logo após as trágicas perdas dos colegas Cinthya 
Magaly Moutinho de Souza e Alexandre Peçanha Gaddy, o CROSP iniciou uma cruzada 
para garantir um pouco mais de tranquilidade aos CDs. Em tempo recorde, lançou a 
Cartilha Vamos Nos Proteger, um aplicativo de alerta, o telefone 0800 700 5572, além 
do e-mail vamosnosproteger@crosp.org.br, para denúncias. Saiba mais na página 3

Nova diretoria toma posse
Em 16 de maio, o Conselho Regional de 

Odontologia de São Paulo (CROSP) realizou a 

sessão solene de posse dos novos conselheiros 

eleitos para o biênio 2013/2015. A cerimônia 

contou com a presença do governador Geraldo 

Alckmin e da primeira-dama da cidade de São 

Paulo, Ana Estela Haddad, representando o 

prefeito Fernando Haddad. Página 22

Segurança dos cirurgiões-dentistas 
é uma das prioridades do CROSP

CROSP protesta 
na Avenida Paulista 
contra convênios 
odontológicos. Página 18

Pesquisa mostra insatisfação dos 
CDs com planos odontológicos
O CROSP realizou recentemente pesquisa sobre a 
relação entre cirurgiões-dentistas e planos de saúde. 
O estudo foi realizado no período de 3 a 14 de abril. 
Hoje, os problemas mais frequentes são glosas, baixa 
remuneração,  interferência na autonomia profi ssional, 
ausência de reajustes periódicos para consultas e 
procedimentos, entre outros. Confi ra na página 18
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Amigo cirurgião-dentista, temos orgulho de entregar a você o novo jornal do Con-
selho Regional de Odontologia de São Paulo, o CROSP em notícia. É outra evidência 
concreta dos investimentos que a nova diretoria realiza em diversas frentes para am-
pliar a comunicação e a interatividade com todos os CDs do Estado. 

Temos agora um veículo bem dinâmico e rico em informações, um mural das ações 
do CROSP e das lutas em prol dos cirurgiões-dentistas. O jornal, assim como as mu-
danças já encaminhadas no site (que logo ganhará nova cara também), são instru-
mentos de transparência. Aqui, cada informação tem o objetivo de prestar conta, 
de mostrar o que e como estamos fazendo, para que você possa fi scalizar, oferecer 
ideias, sugerir e até criticar, se for o caso. 

Na próxima edição, já teremos um espaço de carta dos leitores, para veicular o que 
você pensa e quer. Então, aproveite-o. 

Nesse primeiro editorial do Conselho recém-empossado, reiteramos nosso compro-
misso com todos os cirurgiões-dentistas de São Paulo. Aproveitamos para registrar 
nossos agradecimentos a todos os que nos apoiaram na eleição e também aos que 
votaram em outras chapas. A participação maciça foi um exemplo de democracia. 

Agora é hora de focar todas as ações nos interesses coletivos e deixar diferen-
ças menores para trás. Portanto, convidamos os colegas que estavam ou apoia-
ram outras chapas a compor conosco e trabalhar junto por um CROSP melhor e 
pela valorização dos cirurgiões-dentistas. As portas estão e estarão sempre aber-
tas para você, para todos os CDs, os TPDs, ASBs e TSBs. 

Lembramos, ainda, nosso compromisso de descentralizar o CROSP, de investir nas 
seccionais, no interior, de disseminar serviços e criar canais para ampliar a participa-
ção de todos nos aspectos político e administrativo. Queremos um Conselho forte e 
pulsante em todo o Estado; para tanto, atuaremos diuturnamente. 

Queremos ainda um CROSP ágil para responder às suas principais demandas; 
creio que conseguimos isso nos casos das trágicas perdas dos colegas Cynthia e 
Alexandre, como você verá nas próximas páginas. Ao mesmo tempo, queremos 
e teremos, com seu apoio, um Conselho atuante para edificar dias melhores 
para todos os CDs de São Paulo.  

Claudio Yukio Miyake, presidente 
Marco Antonio Manfredini, secretário 
Marcos Jenay Capez, tesoureiro
Wilson Chediek , presidente da Comissão de Ética
Nilden Carlos Alves Cardoso, presidente da Comissão de Tomada de Contas
Maria Lucia Zarvos Varellis, conselheira
Mary Caroline Skelton Macedo, conselheira
Rada El Achkar da Silva, conselheira
Rogerio Adib Kairalla, conselheiro
Ueide Fernando Fontana, conselheiro

Expediente
Presidente: Claudio Yukio Miyake | Secretário: Marco Antonio Manfredini | Tesoureiro: Marcos Jenay 

Capez | Conselheiros: Wilson Chediek, Nilden Carlos Alves Cardoso, Rogério Adib Kairalla, Rada El 

Achkar da Silva, Ueide Fernando Fontana, Maria Lucia Zarvos Varellis e Mary Caroline Skelton Macedo 

| Jornalista Responsável: Chico Damaso – MTB - 17.358/SP | Diretora de Arte: Giselle de Aguiar Pires

www.crosp.org.br

Avenida Paulista, 688

Térreo |  CEP 01340-090

São Paulo |  SP

Um CROSP de todos nós

pág. 20pág. 7

Índice

2

Editorial



CROSPem notícia

3

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) tem, hoje, 
como uma prioridade, em sua agenda de ações, a segurança dos ci-
rurgiões-dentistas. Isso em virtude dos dois trágicos episódios que 

vitimaram colegas do Estado recentemente, em um espaço de pouco mais 
de um mês. Em São Bernardo do Campo, Cinthya Magaly Moutinho de Souza 
foi queimada viva em seu consultório, em 25 de abril, indo a óbito; barbárie 
semelhante ocorreu em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, na noite de 
27 de maio de 2013, com Alexandre Peçanha Gaddy, que teve cerca de 75% 
do corpo queimado por criminosos que, segundo informações apuradas pela 
Polícia, invadiram seu consultório para assaltá-lo e o incendiaram com álcool. 
Alexandre não resistiu e faleceu em 3 de junho, em São Paulo.

É entendimento do CROSP que tais crimes reforçam a necessidade de um 
profundo debate sobre a questão da segurança no estado de São Paulo e no 
Brasil. Essa onda de violência, aliás, é retrato da falta de segurança que ronda o 
dia a dia dos profi ssionais de Odontologia e dos cidadãos de São Paulo.

Prioridade para a segurança 
dos cirurgiões-dentistas

Canal de denúncias: 
vamosnosproteger@crosp.org.br

Já quando do falecimento de Chynthia, o CROSP, sem qualquer pretensão 
de fazer o papel de polícia, pois não lhe cabe mesmo esse papel, tomou inicia-
tivas emergenciais para oferecer um pouco mais de segurança aos cirurgiões-
-dentistas. Uma delas foi a criação do canal “Vamos nos Proteger”, que inclui 
o e-mail vamosnosproteger@crosp.org.br, criado para a classe comunicar de-
núncias de casos de assaltos, violência ou similares, ocorridos em consultórios, 
clínicas odontológicas, laboratórios de prótese, lojas de produtos odontológi-
cos e todas as atividades que envolvem a Odontologia.

Destacamos que todas as denúncias recebidas pelo e-mail estão sendo 
encaminhadas a Secretaria de Segurança Pública (SSP), conforme acorda-
do em audiência com o secretário Fernando Grella Vieira, em 29 de maio. 
Os CDs vêm sendo orientados a registrar boletim de ocorrência, mesmo 
em tentativas sem sucesso. 

o Que foi acordado na reuniÃo com a ssp 
Vale recuar um pouco no tempo e lembrar que, imediatamente após a perda 

de Cinthya Magaly Moutinho de Souza, o Conselho mandou ofício à  SSP soli-
citando audiência para pleitear atenção especial às políticas de segurança, em 
particular às de caráter preventivo. 

A mesma foi marcada inicialmente para 6 de junho. Entretanto, quando do 
atentado contra a vida de Alexandre Peçanha, o CROSP conseguiu antecipar o 
encontro, em caráter de urgência, para 29 de maio. 

Lideranças do CROSP se reúne com o 
Secretário Estadual da Segurança Pública

Especial
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... convocada pelo CROSP para lançar o pacote Vamos Nos Proteger e exigir mais segurança 
para os cirurgiões-dentistas

Sérgio Paim, da Agentto, Sílvio Cecchetto, ABCD, Claudio Miyake, Adriano Forguieri (APCD),  
Toshio Uehara (APDESP) em coletiva...

Na SSP, o Conselho informou a contratação de um serviço 0800 para denún-
cias, o lançamento da Cartilha Vamos Nos Proteger e de um aplicativo de aler-
ta, uma espécie de app SOS, entre outras medidas implantadas rapidamente. 

0800 700 5572 já está em funcionamento
Uma semana após, em coletiva à imprensa, o plano Vamos Nos Proteger foi 

lançado com todas as ferramentas levadas ao conhecimento da população.  
O telefone gratuito 0800 700 5572 tem o intuito de minimizar riscos à se-

gurança dos cirurgiões-dentistas do estado. Não se trata de um número para 
pedir socorro, pois isso deve ser feito junto aos órgãos policiais. Tem a finalida-
de de ouvidoria, viabilizando o relato de ocorrências criminosas a fim de que 
esses dados sejam repassados para as autoridades de segurança. 

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

cartilha com dicas de segurança 
A cartilha Vamos Nos Proteger também foi apresentada durante coletiva à 

imprensa, em 7 de junho, estando disponível para consulta e impressão no 
site www.crosp.org.br. São mais de 50 páginas com orientações que instruem 
o cirurgião-dentista a dificultar a ação dos criminosos. 

Entre as dicas está a importância de sempre se fazer um boletim de ocor-
rência para que a Polícia tenha dados estatísticos mais próximos da realidade. 
Esse ponto em particular busca oferecer dados às autoridades de segurança 
para a organização de uma logística de policiamento estruturada para cada 
região, de acordo com os índices de criminalidade compilados. Enfim, dará 
à inteligência da Polícia informações para monitorar e ampliar as rondas em 
áreas de maior incidência de crimes. 

 
outros resultados práticos dos pleitos 
É público que vários cirurgiões-dentistas sofrem tentativas de assalto ou mesmo 

o assalto concretizado, mas não fazem boletim de ocorrência nem tentam conta-
tar um órgão de segurança pública. Essa postura é um obstáculo à formulação de 

Polícia de Juquiá, interior de SP, 
prende suspeito de roubo  
a consultório odontológico

Além do lançamento do pacote de segurança Vamos nos Proteger, 
o CROSP pleiteou junto à Secretaria de Segurança Pública um 
policiamento mais focado em clínicas e consultórios do Estado. Como 
resultado, em 13 de junho, na cidade de Juquiá, no interior de São 
Paulo, um homem foi detido suspeito de praticar crime contra uma 
cirurgiã-dentista. 

Segundo a Polícia Militar, o homem agia de forma suspeita em 
frente a um consultório, na Avenida Brasil, no centro da cidade. 
Ao ser abordado, foram encontrados com ele diversos objetos, 
supostamente roubados, como relógio, isqueiros, placas de 
dentes, escovas, lupa e um cheque no valor de R$ 190, além de 
outros materiais e produtos odontológicos. Com a suspeita, a 
dona do consultório foi chamada e afirmou que o local havia sido 
arrombado. O homem, de 35 anos, que já tinha passagem por 
furto, foi preso em flagrante.

Lembre-se: use as ferramentas do pacote Vamos Nos Proteger 
e ajude o CROSP a ajudar você. Todos os relatos serão enviados à 
Secretaria de Segurança Pública, para imediata providência.

estratégias de vigilância, pois a própria polícia fica sem dados que contemplem o 
número aproximado de crimes em determinadas regiões, por exemplo. 

Para reverter esse quadro, foi pleiteado junto à SSP, por meio de ofício proto-
colado, pedido de criação de uma delegacia especial para crimes contra pro-
fissionais liberais, em especial contra os CDs. Tal proposta ainda será aprofun-
dada pelos órgãos públicos. 

A Secretaria de Segurança, por outro lado, se comprometeu a organizar uma 
rede oficial de autoridades policiais e disponibilizá-la rapidamente para qual-
quer cirurgião-dentista acionar em caso de ameaças e suspeitas. 

“O Conselho, contudo, segue cobrando 
efetividade e presteza das autoridades, para 
a criação de um cinturão de segurança  
para os profissionais da Odontologia”
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Os noticiários atestam que os moradores de São Paulo, assim como de 
todo o país, vivem em clima de insegurança, e os cirurgiões-dentistas 
também fazem parte desse grupo. Recentemente, crimes brutais contra os 
colegas Cinthya Magaly Moutinho de Souza e Alexandre Peçanha Gaddy 
chocaram a classe odontológica e a sociedade civil. 

Lamentando essas perdas irreparáveis, ao CROSP cabe informar 
que o processo de pagamento de seguro de vida às famílias está em 
andamento. Os familiares dos dois cirurgiões-dentistas receberão as 
indenizações após a entrega dos documentos. No caso de Cinthya, 
a seguradora já analisa a documentação para efetuar a transferência 
aos pais. A família de Alexandre Gaddy também entrou com a 
documentação. 

O valor do seguro do CROSP está incluído na anuidade. 
As apólices garantem indenização por morte natural 
ou invalidez permanente e também para morte acidental.

Familiares receberão 
indenizações do seguro de vida

ameaças ou suspeitas veja no site www.crosp.org.br. 
As cobranças enfáticas do CROSP e ações emergenciais surtiram resultados 

práticos importantes, como a identifi cação e prisão dos assassinos. O Conse-
lho, contudo, segue cobrando efetividade e presteza das autoridades, para a 
criação de um cinturão de segurança para os profi ssionais da Odontologia, 
impedindo que o modus operandi dos dois crimes bárbaros vire prática co-
mum aos criminosos.  

aplicatiVo sos disponÍVel a todos os colegas 
O CROSP, por fi m, lançou um aplicativo de SOS para smartphones e compu-

tadores especialmente voltado aos cirurgiões-dentistas. O aplicativo permite 
acionar, simultaneamente, uma lista de contatos em caso de emergências, in-
clusive delegacias de polícia. 

Essa solução pode ser baixada por qualquer CD no link http://www.crosp.
org.br/agentto/. Ressaltamos que o aplicativo é um opcional, sendo sua instala-
ção e utilização de responsabilidade individual de cada profi ssional.

No próprio dia 29 de maio, o Conselho foi informado que, por determinação 
do secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, já havia sido trans-
mitida a todos os comandantes operacionais a seguinte determinação:

“Em razão dos recentes fatos ocorridos na Grande São Paulo e no interior do 
Estado, notadamente nos municípios de São Bernardo do Campo e São José 
dos Campos, ambos correlatos a roubos praticados em consultórios odontoló-
gicos, cujos autores, insatisfeitos com o valor dos bens subtraídos, agrediram 
violentamente e atearam fogo em suas vítimas, chegando a provocar o óbito 
em ambas, informamos que, quando do atendimento de ocorrências desse 
tipo, uma vez recebida a solicitação e identifi cada sua natureza, deverá ser 
dada especial importância ao seu atendimento, garantindo a pronta e imedia-
ta resposta ao solicitante, priorizando, se necessário for, o emprego dos meios 
disponíveis para esse mister”.

Sobre os registros de BO e outras queixas, o CROSP ainda levantou a questão de 
que, em algumas vezes, o mau atendimento de um ou outro policial desestimula 
as denúncias dos CDs. Foi acordado que a Corregedoria da Polícia estará de pron-
tidão para reclamações dos CDs e resolução de casos do gênero. 

  
site crosp tem lista de todas as autoridades policiais 
Ainda na mesma data, a delegada Fernanda Herbella, da Comunicação So-

cial – Departamento Geral de Polícia, por solicitação do delegado geral, Luiz 
Blazeck, enviou ao Conselho telefones e endereços das unidades policiais da 
capital, da Grande São Paulo, unidades especializadas do interior, delegacia 
especializada do DEIC, Corregedoria Geral da Polícia Civil, bem como o ende-
reço virtual da Delegacia Eletrônica, a serem usados pelos CDs em casos de 

Marcelo Ramos, delegado do CROSP; Francisco Biagioni, vice-presidente da APCD (São Bernardo); 
Viriato Gomes de Souza, pai de Cinthya, e João Costa, presidente da APCD (São Bernardo)

Aplicativo Agentto 
para instalação 
em smartphones 

e criação de 
Rede de Segurança.
Acesse e baixe no 

link www.crosp.org.br/
agentto/ 

É importante que todos 
tenham a consciência de que é necessário o cuidado com a segurança, por meio da implantação de um protocolo mínimo nos consultórios eclínicas odontológicas



Ações do Conselho 
ganham espaço na mídia 
e entre a população

A postura combativa do CROSP em defesa dos 
cirurgiões-dentistas e da saúde bucal de qualidade à 
população vem ganhando espaço a cada dia. Desde 
os assassinatos dos cirurgiões-dentistas Alexandre 
Peçanha Gaddy e Cinthya Magaly Moutinho de Souza, o 
Conselho ocupou veículos nobres, como a Rede Globo, 
O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, rádios CBN, 
Jovem Pan, Bandeirantes e muitos outros, cobrando 
uma postura firme das autoridades para garantir mais 
segurança aos prossionais de todo o Estado.

O CROSP também virou referência para a mídia 
nacional, sendo procurado por órgãos como Correio 
Braziliense, rádio Nacional, jornal O Globo, entre tantos  
outros. Dessa forma, o CROSP cumpre a missão de zelar 
pelos interesses e a imagem dos CDs e de buscar uma 
assistência digna aos brasileiros. Veja a seguir alguns 
destaques do período.

Principais jornais do país noticiaram 
as ações do CROSP em defesa da 
população e da classe odontológica

No dia 28 de maio, o Ministério da Saúde (MS) redefi niu as regras para 
atenção domiciliar pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com 
decisão publicada no Diário Ofi cial da União, todos os municípios que 
hoje têm população igual ou superior a 20 mil habitantes poderão aderir 
ao Programa Melhor em Casa, iniciativa do MS lançada em novembro de 
2011, para ampliar o atendimento domiciliar.

A atenção domiciliar consiste em modalidade de atenção à saúde 
substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um 
conjunto de ações de promoção, prevenção e tratamento de doenças e 
reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de 
cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.

Através do Sistema Único de Saúde (SUS), pessoas com difi culdade ou 
impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde (idosos, 
pacientes crônicos sem agravamento ou pacientes pós-cirúrgicos) 
contam com a assistência feita por Equipes Multiprofi ssionais de Atenção 
Domiciliar (EMAD), constituídas por médicos, enfermeiros, técnicos em 
enfermagem e fi sioterapeutas, e por Equipes Multiprofi ssionais de Apoio 
(EMAP), que incluem cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, nutricionistas, 
psicólogos, farmacêuticos, etc.

Segundo o Ministério, a medida prevê reduzir a demanda por 

Ministério da Saúde redefi ne 
regras para atendimento 
domiciliar pelo SUS

internações, humanizar o atendimento básico à saúde e desocupar os 
leitos hospitalares, proporcionando um melhor atendimento e regulação 
dos serviços de urgência dos hospitais.

De acordo com o conselheiro do Conselho Regional de Odontologia do Estado 
de São Paulo (CROSP), Marco Manfredini, “a adoção desse Programa pelos 
municípios deverá ampliar o mercado de trabalho para o cirurgião-dentista”.

O CROSP, representado pela fi gura do presidente Cláudio Miyake, está 
encaminhando ofícios para os 645 municípios paulistas e para a Secretaria 
Estadual da Saúde solicitando a implantação imediata do Programa no 
Estado de São Paulo.

O Ministério da Saúde institui o incentivo fi nanceiro de custeio mensal 
para manutenção do SAD.

A organização da atenção domiciliar é organizada em três modalidades. 
Ao cirurgião-dentista, interessam as modalidades dois e três (AD2 e AD3, 
respectivamente), nas quais a prestação de assistência à saúde prevê a 
necessidade de uma EMAP para dar suporte e complementar as ações 
de saúde da atenção domiciliar. Todos os municípios com uma EMAD 
implantada poderão implantar uma EMAP; e, a cada três EMAD a mais, será 
possível implantar mais uma EMAP.

Uma EMAP será constituída por, no mínimo, três profi ssionais de 
saúde de nível superior, com carga horária semanal mínima de 30 horas, 
eleitos entre as seguintes categorias: cirurgião-dentista, assistente social, 
fi sioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, farmacêutico e 
terapeuta ocupacional.

O Ministério da Saúde também tem proposto estratégias de apoio aos 
municípios e estados, em uma construção compartilhada dos desenhos 
organizativos dos serviços de atenção domiciliar. O manual instrutivo para adesão 
ao Programa Melhor em Casa pode ser obtido no site  www.saude.gov.br/dab.

Deu na mídia
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Como ter uma prática segura e se 
resguardar de eventuais processos

Recentemente, uma jovem morreu 
após receber anestesia durante 
um tratamento dentário em um 
consultório do Estado de São Paulo. 
O episódio reforça a importância de 
o cirurgião-dentista tomar cuidados 
básicos na assistência diária. Assim, 
o jornal CROSP em Notícia publica, a 
seguir, orientações éticas e técnicas 
abordando questões como dose 
máxima de anestésicos, cuidados, 
etc. Tratamos, ainda, da obrigação 
de o profi ssional elaborar e manter 
em arquivo próprio o prontuário 
odontológico, bem como demais 
documentos e relatos que comprovem 
a história odontológica do paciente 
dentro do consultório. Confi ra.

A Odontologia é uma atividade exercida em benefício do ser humano e 
da coletividade, por meio da prestação de um serviço de saúde, de for-
ma que o vínculo mantido entre paciente e cirurgião-dentista é consi-

derado como uma relação de consumo.
Havendo a prestação de um serviço, naturalmente surge a responsabilida-

de pela atividade profi ssional, o que gera a obrigação do cirurgião-dentista 
de responder pelas consequências dos próprios atos ou outros, vinculados ao 
atendimento odontológico.

Sabe-se que o Código de Ética Odontológica dispõe que é dever do profi s-
sional zelar pela saúde do paciente e por sua dignidade, assumindo responsa-
bilidade pelos atos praticados, que englobam os âmbitos ético, civil e criminal, 
quando for o caso.

Da mesma forma, é obrigação do profissional elaborar e manter em 
arquivo próprio o prontuário odontológico, documento composto por 
ficha de anamnese, ficha clínica, exames complementares, exames radio-
lógicos, cópia de prescrições, atestados e orientações, bem como demais 
documentos e relatos que comprovem a história odontológica do pa-
ciente dentro do consultório. 

Importante destacar que a anamnese é o conjunto de informações que 
faz parte da história clínica do paciente até o momento do exame clínico. 
É indicado que conste em referido documento as seguintes informações e/
ou questionamentos:

3 Queixa principal ou motivo da consulta atual – é recomendado que estas 

informações sejam registradas com os termos utilizados pelo paciente; 
3 Evolução da doença atual – o profi ssional deve nortear as perguntas de 

forma a obter o maior número de informações possível, visando o estabeleci-
mento do correto diagnóstico, prognóstico e planejamento terapêutico;

3 História médica e odontológica – constar das informações acerca do esta-
do geral do paciente passado e presente, coletadas a partir de questionário de 
saúde elaborado com as informações a critério do profi ssional. 

Assim, fi ca claro que a anamnese deve ser a primeira conduta a ser adotada 
em um atendimento odontológico,  pois é por meio dela que conheceremos o 
paciente que será ou não submetido ao tratamento, não se tratando de mera 
liberalidade ou faculdade do cirurgião-dentista.

Durante o tratamento, convém que o cirurgião-dentista, questione o seu pa-
ciente quanto a eventuais alterações clínicas, uso de medicamentos ou outros 
fatos que podem modifi car as informações apresentadas na anamnese inicial.

Ressaltamos a necessidade de o paciente ou seu responsável legal assinar o 
questionário de saúde (anamnese), certifi cando a veracidade das informações 
ali contidas. Igualmente, é fundamental que este questionário seja apresenta-
do sempre que o paciente retornar para tratamentos futuros. 

A anamnese permite identificar os medicamentos que o paciente faz uso, 
muitas vezes de forma contínua, e que podem interagir de forma indesejá-
vel com as soluções anestésicas locais ou fármacos de uso comum na prá-
tica odontológica, causando reações adversas, algumas delas de caráter 
emergencial.

CROSPem notíciaÉtica
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O cirurgião-dentista não deve descuidar-se, permitindo a não realização da 
anamnese por entender que a mesma rouba-lhe tempo. Este procedimento 
garante quesitos como confiança e segurança, minimizando riscos de inter-
corrências e potencializando êxito no tratamento.

Há que se considerar que a população em geral consome muitos medica-
mentos sem a devida recomendação médica ou odontológica, ensejando em 
grande risco de ocorrência de interações medicamentosas, ou seja, efeitos de-
sejados de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimen-
tos, entre outros fatores, gerando reações adversas, que podem potencializar 
efeitos ou diminuí-los e, em casos extremos, até causar a morte do indivíduo. 

como se precaVer
A Odontologia é uma atividade de risco e quaisquer dos atos praticados ou 

omissões geram responsabilidade, tanto na esfera ética quanto na esfera civil.
Primeiramente, é preciso uma mudança no comportamento profissional. É 

comum que o cirurgião-dentista atenda pacientes conhecidos ou por indica-
ção, sendo que, por consideração ou pela alegação de falta de tempo, acaba 
por deixar de documentar.

A realização de um prontuário odontológico minucioso não é simplesmente 
burocracia, mas prudência e valorização profissional. A prudência nos resguar-
da de dissabores por vezes imensuráveis. 

É desejável que não descubramos seu valor somente no momento em que 
já experimentamos a amargura de um processo ético ou judicial. Aí será tarde 
demais e o ensinamento se tornará útil, quem sabe, somente para os casos 
futuros, porque o que aconteceu já não se tem como mudar.

o Que faZer
A primeira orientação que temos a fornecer é documente-se. A documenta-

ção composta por exames, ficha clínica e anamnese assinadas, planejamento 
de tratamento e custos, diagnóstico, termo de consentimento esclarecido é o 
que lhe amparará em caso de questionamentos futuros.

Sempre que possível, realize contrato de prestação de serviços profissionais. 
O próprio CROSP tem mantido há um longo período uma minuta de contrato 
no site www.crosp.org.br, que serve perfeitamente para essa segurança tão 
necessária nos dias de hoje e que pode ser facilmente adequado ao caso, des-
de o tratamento mais simples até o mais complexo.

Outra orientação fundamental: seja didático e esclareça seu paciente sobre 
todos os procedimentos que serão realizados, riscos, custos e alternativas. 
Faça todas as considerações e orientações por escrito e peça que seu paciente 
assine que está ciente e que compreendeu o que lhe foi explicado.

Normalmente os pacientes são leigos e não têm a obrigação de compreender 
termos técnicos ou adivinhar o passo a passo dos procedimentos odontológicos. 
É ético que o cirurgião-dentista adote uma postura que possa garantir o acesso a 
essas informações, conquistando a confiança e a cooperação do paciente.

seja prudente
Ao realizar um procedimento, faça todas as anotações necessárias, ampara-

do em documentação que lhe resguarde quanto à indicação do procedimen-
to. Não confie somente em sua memória. Registre adequadamente qualquer 
fato, procedimento, intercorrência e observações interessantes que venham, 
futuramente, lhe ser úteis em caso de questionamento.

Adotando essas medidas, grande parte de eventuais problemas no exercício 
profissional já serão minorados. 

consulte o crosp 
Estamos aqui para orientar, prevenindo a ocorrência de falta ética; fiscalizar 

o exercício da profissão; e não somente para punir os profissionais infratores. 
Em caso de dúvidas, fale conosco: etica@crosp.org.br.

Cuidados relacionados  
ao uso de anestésicos  
locais na Odontologia

Juliana Cama Ramacciato e Rogério Heládio Lopes Motta*

A evolução dos anestésicos locais possibilitou maior eficiência terapêutica e 
ampliou sua margem de segurança clínica, tornando o tratamento odontoló-
gico um procedimento mais confortável. O baixo número de reações adversas 
relatadas na Literatura em relação à enorme quantidade de tubetes anestésicos 
utilizados anualmente reflete a grande segurança clínica destas drogas quando 
utilizadas corretamente (Malamed, 2006). Entretanto, apesar da grande segu-
rança dos anestésicos locais, existe o risco de complicações sistêmicas decor-
rentes do seu uso, e estas podem ocorrer devido a vários fatores: a escolha ina-
dequada da solução de acordo com o perfil sistêmico do paciente, a sobredo-
sagem do sal anestésico, a injeção intravascular acidental no momento da sua 
administração, as interações medicamentosas indesejáveis e, mais raramente, a 
metemoglobinemia e a alergia (Andrade, Ranali, 2011).

O mecanismo de ação dos sais anestésicos é exercido pela redução da trans-
missão de impulsos dolorosos através de interferência nos mecanismos normais 
de despolarização da membrana. A ligação a receptores específicos localizados 
na membrana nervosa, mais especificamente nos canais de sódio, resulta em 
redução ou bloqueio da permeabilidade e do influxo deste íon, interferindo na 
condução nervosa (Malamed, 2005).

Quando injetados localmente e próximos a ramos terminais orofaciais, os sais 
anestésicos proporcionam o controle eficaz da dor trans-operatória. Entretan-
to, quando absorvidos para a corrente sanguínea e dependendo do nível plas-
mático atingido, os sais anestésicos podem causar complicações leves (como 
agitação e confusão mental), em casos mais graves podem ocorrer convulsões, 
e em casos extremos pode ocorrer coma, parada respiratória e eventualmente 
colapso cardiovascular (Becker, Reed, 2012).

Assim, em função do risco de toxicidade sistêmica, existem recomendações 
quanto à dose máxima de sal anestésico a ser administrada aos pacientes, e esta 
deve ser calculada em função do peso corporal em indivíduos saudáveis, respei-
tando-se sempre a dose máxima absoluta por sessão. Entretanto, na presença de 
doenças hepáticas e/ou renais, ou dependendo da idade (idosos e crianças muito 
pequenas), existe a necessidade da redução da dose (Moore, Hersh, 2010). 

Além disso, ressalta-se que para pacientes portadores de doenças cardiovas-
culares, gestantes ou diabéticos (dentre outros), além de situações de possíveis 
interações medicamentosas indesejáveis, o limite de tubetes anestésicos está 
relacionado com o tipo e concentração dos vasoconstritores, e não apenas ao 
peso do paciente e ao sal anestésico (Brown, Rodus, 2005; Neves et al., 2007). 
Outro fator a ser considerado pelo profissional é a sensibilidade dos pacientes 
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* A dose máxima absoluta por sessão clínica não deve ser ultrapassada, independentemente do peso do paciente. 

Doses máximas dos sais anestésicos usados em Odontologia  (Malamed, 2005)

aos conservantes (bissulfi to e metilparabeno) utilizados nas soluções anestési-
cas, os quais podem provocar reações alérgicas (Ramacciato, Motta, 2011).

As doses máximas do sal anestésico por sessão de atendimento preconizadas 
na Literatura são recomendadas em função da sua toxicidade sobre o sistema 
nervoso central (SNC) e cardiovascular (SCV). Da mesma forma que para o cál-
culo da dose efetiva e tóxica de medicamentos, a dose máxima de anestésicos 
também é calculada em função da resposta obtida na maioria da população 
estudada. Assim, quando se relata a dose máxima de um sal anestésico, trata-
-se da dose segura para a maioria da população, não sendo esperados efeitos 
colaterais nesta situação. Entretanto, um pequeno número de indivíduos pode 
responder de forma diferente (com maior ou menor intensidade). 

Também deve ser ressaltada a possibilidade de combinação de diferentes 
sais anestésicos num mesmo procedimento, o que algumas vezes é utilizado 
para resposta terapêutica mais adequada. Nestes casos, quando se associa um 
anestésico de menor latência (por exemplo, a lidocaína) a um de longa duração 
(bupivacaína), a dose máxima deve ser calculada em função da somatória dos 
tubetes, ou seja, a dose total de ambos os anestésicos locais não deve exceder a 
menor das doses máximas dos sais empregados (Malamed, 2005).

Estima-se que a toxicidade da anestesia local pode aumentar signifi cante-
mente quando a solução é injetada acidentalmente nos vasos sanguíneos. A 
alta incidência de injeções intravasculares acidentais tem sido relatada como 
uma das principais causas de complicações em anestesia local, incluindo a ocor-
rência de emergências médicas potencialmente perigosas. Por isso, o procedi-
mento de aspiração prévia à injeção das soluções anestésicas é essencial para a 
segurança e efi cácia da anestesia local (Meechan, Rood, 1992). 

No quadro abaixo são descritas as doses máximas de cada sal anestésico 
disponível no mercado preconizadas por Malamed (2005). Para o exemplo de 
cálculo foi considerado um paciente saudável com um peso de 60 Kg. É sem-
pre recomendado que as menores doses sejam utilizadas para proporcionar 
maior segurança ao paciente e tranqüilidade do profi ssional. Porém, compete 
ao cirurgião-dentista a melhor escolha baseada nas características do paciente 

* A dose máxima absoluta por sessão clínica não deve ser ultrapassada, independentemente do peso do paciente. 

ANESTÉSICO LOCAL DOSE MÁXIMA (MG/KG)
DOSE MÁXIMA 
ABSOLUTA POR 
SESSÃO (MG)*

DOSE MÁXIMA PARA INDIVÍDUO COM 60KG

Lidocaína 2% 
Mepivacaína 2% 4,4 mg/kg 300mg

4,4mg x 60kg = 264mg
2% = 2g de sal em 100ml = 2000mg em 100ml
Volume do tubete = 1,8ml - Logo em 1 tubete = 36mg 
264mg/36mg ≅ 7 tubetes

Lidocaína 3% (apenas disponível em uma marca comercial) 

Mepivacaína 3% (sem vasoconstritor)
4,4 mg/kg 300mg

4,4mg x 60kg = 264mg
3% = 3g de sal em 100ml = 3000mg em 100ml
Volume do tubete = 1,8ml - Logo em 1 tubete = 54mg
264mg/54mg ≅ 4,8 tubetes

Prilocaína 3% 6,0 mg/kg 400mg

6mg x 60kg = 360mg
3% = 3g de sal em 100ml = 3000mg em 100ml
Volume do tubete = 1,8ml - Logo em 1 tubete = 54mg
360mg/54mg ≅ 6,6 tubetes

Articaína 4%
7,0mg/kg (adulto)
5,0mg/kg (criança)

500mg
7mg x 60kg = 420mg
4% = 4g de sal em 100ml = 4000mg em 100ml
Volume do tubete = 1,8ml - Logo em 1 tubete = 72mg
420mg/72mg ≅ 5,8 tubetes

Bupivacaína 0,5%

1,3 mg/kg
não recomendada 

para crianças 90mg

1,3mg x 60kg = 78mg
0,5% = 0,5g de sal em 100ml = 500 mg em 100ml
Volume do tubete = 1,8ml - Logo em 1 tubete = 9mg
78mg/9mg ≅ 8,6 tubetes

como peso, idade e condição sistêmica, proporcionando desta forma o aten-
dimento odontológico mais seguro e confortável para seus pacientes. Como 
mencionado anteriormente, para alguns perfi s de pacientes o limite de tubetes 
anestésicos está relacionado com o tipo e concentração dos vasoconstritores, e 
não apenas ao peso do paciente e ao sal anestésico.

*Os autores do texto são professores do Departamento de Farmacologia, 
Anestesiologia e Terapêutica da Faculdade São Leopoldo Mandic – Campinas/SP
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Dentista mascarado foi questionado por CDs
O CROSP questionou a Rede Globo de Televisão 

quanto ao seriado O Dentista Mascarado. 
Em ofício, registrou que a comédia, escrita 

por Aleandre Machado e Fernanda Young, 
certamente não tem o intuito de denegrir a 
imagem dos cirurgiões-dentistas brasileiros, 
profi ssionais de saúde sérios e comprometidos 
com os cidadãos; além de sempre retratados 
com muito respeito pela Rede Globo. 

“Sabemos que o cirurgião-dentista desfruta de 
credibilidade e de uma excelente imagem junto à 
população, que em sua maioria saberá separar a 
fi cção da realidade, apenas divertindo-se com as 
aventuras e desventuras do dentista mascarado.”

Porém, o Conselho mostra-se preocupado em relação às exceções, pois elas 
sempre existem. Portanto, para evitar interpretações equivocadas sobre o 

Fiel à proposta de esclarecer para a população o papel das diferentes especia-
lidades da Odontologia, as Câmaras Técnicas do CROSP preparam o lançamento 
de novos folderes informativos. Tais materiais serão enviados aos consultórios 
dos inscritos, a fi m de que o cirurgião-dentista possa também disponibilizá-los 
aos pacientes.

O lote prestes a sair do prelo traz informações sobre Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo Faciais (CTBMF), Endodontia, Estomatologia, Odontologia Legal, 
Ortopedia Funcional dos Maxilares e Prótese Buco-Maxilo Facial (PBMF).

Sucintos, objetivos e de linguagem coloquial, os folderes abarcam im-
portantes recomendações para a preservação de um sorriso saudável, 
além de fornecer uma breve explanação sobre as distintas áreas de atua-
ção da Odontologia. 

“Buscamos retratar de forma bastante elucidativa as atividades pertinentes 
a essas especialidades, como as doenças da cavidade bucal, o tratamento de 
canal, as diversas cirurgias de competência do cirurgião-dentista, a atuação do 
profi ssional na identifi cação legal dos indivíduos, aparelhos removíveis de cor-
reção ortopédica das arcadas dentárias e a competência do cirurgião-dentista 
na reconstrução dos defeitos da face como um todo”, adianta Rogério Adib Kai-
ralla, conselheiro do CROSP. 

Veja a seguir a relação dos membros das Câmaras Técnicas do CROSP respon-
sáveis pela elaboração dos novos folderes.

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAIS (CTBMF)
Membros: Francisco Eugenio Loducca (presidente), José Roberto Barone (se-

cretário), Ricardo Thome, Luciano Martins, João Carlos Colombini, Lucimar Ro-
drigues, Paulo Ara Valadão, Mario César Pereira Brinhole, Andrea de Melo Senes, 
Victor de Castro Pinto, Daniel Falbo Martins de Souza, Waldir Antônio Jorge, Plí-
nio de Azevedo Marques, Marcelo Minharro Ceccheti, Francisco Rogério Aguiar 
de Menezes, Sidney Rafael das Neves, Clóvis Marzola, Linneu Cuff ari, Prisco de 
Bortholi Santos, Heloísa de Oliveira, Carlos Giannattasio, Sérgio Eduardo Miglio-
rini, Marcelo Diniz de Pinho e Fernando Regioli.

Vêm aí novos folderes sobre saúde bucal
ESTOMATOLOGIA
Membros: Gilberto Macucci (presidente), Jayro Guimarães Júnior (secretário), Ri-

cardo Lawder, Leandro Botelho Hanna, Sandra Regina Miranda e Fabiana Quaglio. 

ENDODONTIA
Membros: Carlos Eduardo Aun (presidente), Miguel Simão Haddad Filho (se-

cretário), Antonio Helio de Freitas e Silva, Ana Clara Passero Falbo, Maria Espe-
rança Mello Sayago, Denise Lemos de Andrade, Luciana Farias Fazolin Turessi, 
Emi Saigo, Vinicius da Rocha Moraes e Pedro Luiz Martins Pinto.

ODONTOLOGIA LEGAL
Membros: Márcia Boen Garcia Linan (presidente), Paulo Eduardo Miamo-

to Dias (secretário), Jackson Ciocler, Sílvia Virgínia Tedeschi Oliveira, Fernando 
Amedeo Pace, Maurício Mitsuo Kanamura, Nelson Massanobu Sakaguti e Car-
men Aparecida Gonçalves Blumenschein.

ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES
Membros: Fábio de Barros Toledo Júnior (presidente), Maria Aldeide da Costa 

Borges (secretária), Soraya Freire Giacobre, Maria Fernanda Mauro, Norma Ino-
hue Waki, Maria Aparecida Afonso Bernardes Yacoub, Tania Oliveira de Carvalho 
Castro, Desiree Saddi Monteiro, Iara Kotlhar Schimchak, Maria Regina Fernan-
dez, Cidney Hiroaki Cato, Thaís Giordano Mesquita, Olga Cy Peixoto Boeira, Olga 
Kasuga Morya, Elaine Marcilio Santos, Vera Lucia Missae Tamashiro, Sonia Regi-
na Macedo Gonçalves, Vanessa Christina Santos Pavesi, Vera Lucia Pirola, Sérgio 
Giamas Iafi gliola, Vera Cláudia Gomes Romain e Lanue Bueno de Camargo. 

PRÓTESE BUCO-MAXILO FACIAL (PBMF)
Membros: Reinaldo Brito e Dias (presidente), Neide Pena Coto (secretária), 

Márcia André, Dorival Pedroso da Silva, Ricardo César dos Reis, Cleusa Aparecida 
Campanini Geraldini, Agda Maria de Moura, Giorgia Borges de Carvalho, Cynthia 
Maria Freire da Silva, Jairo Lessa Crepaldi e Beatriz Silva Camara Mattos.

caráter da comédia, sugere que Rede Globo 
aproveite a oportunidade para conscientizar 
os telespectadores sobre a importância dos 
cuidados com a saúde bucal e das visitas 
periódicas aos cirurgiões-dentistas. 

“Compreendemos que, defl agrando uma 
campanha do gênero, a Rede Globo mais 
uma vez dará um exemplo de compromisso 
cidadão, levando à sociedade brasileira 
informações esclarecedoras e relevantes para 
a construção de uma nação cada vez mais 
saudável. Ao mesmo tempo, dará a devida 
importância à saúde bucal, destacando a 
louvável contribuição diária dos cirurgiões-

dentistas para com seus pacientes”, pondera o presidente da Comissão de 
Ética do CROSP, Wilson Chediek.

Câmara Técnica de Especialidades
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O CROSP e demais conselhos da saúde debatem, faz algum tempo, 
a necessidade de fi scalizar a formação e qualifi cação dos egressos. 
Recentemente, em 23 de maio, houve uma reunião conjunta, na sede 
do Conselho Regional de Farmácia (CRF- SP), para buscar 
posicionamento comum quanto ao estabelecimento de um 
Exame Nacional Obrigatório de Profi ciência. 

Vale frisar, contudo, que para tornar a prova obrigatória não adiantam 
somente resoluções internas dos Conselhos. Será necessária a aprovação 
de um Projeto de Lei que regulamente e institua o exame como 
requisito ao exercício legal da profi ssão. 

Assim, hoje, a principal demanda é conceber um Projeto de Lei 
substitutivo aos que já tramitam no Legislativo – PL nº 217/2004, do senador 
Ciro Miranda, e PL nº 650/2007, do deputado Roberto Santiago. 

Entre as propostas comuns, destacam-se a necessidade de que todos os 
Conselhos emitam carta aos parlamentares solicitando apoio e urgência 
na aprovação de um Projeto de Lei adequado; a criação de um site, com 
o intuito de ampliar a discussão sobre a avaliação do egresso e ampliar a 
visibilidade do assunto na imprensa; e a importância de agendar reuniões 
com os ministérios da Saúde e da Educação para tratar da questão.

No dia 4 de julho o CROSP sediou uma nova reunião, que defi niu os 

EXAME DE PROFICIÊNCIA: CROSP recebe 
Conselhos das Profi ssões de Saúde para debate

No dia 17 de maio, aconteceu o evento 
“Farmaco e Tecnovigilância: conquistas 
recentes e compromissos”, realizado na 
sede do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
(Sindusfarma), em parceria com a União 
Farmacêutica de São Paulo (UNIFAR). O 
encontro abordou os avanços em farmaco e 
tecnovigilância, além de divulgar a proposta 
de encaminhar os relatos de defeitos em 
medicamentos e equipamentos de usos 
médico e odontológico aos fabricantes. O 
CROSP foi representado pelo secretário 
Marco Manfredini.

Devidos aos relatos de falhas em 
equipamentos médicos e odontológicos e 
também em medicamentos, o Centro de 
Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo 
(CVS) disponibiliza um sistema de captação 
de relatos de intercorrências para posterior 
análise e encaminhamento ao fabricante, 
com cobrança de medidas do mesmo. 
Os profi ssionais podem encaminhar suas 

Os avanços nas áreas de farmaco e tecnovigilância
reclamações no site www.cvs.saude.sp.gov.br.

“A criação dessa metodologia de captação 
e análise de reclamações facilita a vida do 
profi ssional de saúde, pois assegura que algo 
seja feito para reverter uma situação incômoda, 
favorecendo a biossegurança”, declara Marilice 
Souza, presidente da União Farmacêutica de São 
Paulo e especialista em qualidade. 

Segundo Roberto Sylvio Gramani Jr, cirurgião-
dentista, especialista em saúde pública e 
vigilância sanitária e coordenador do Núcleo 
de Tecnovigilância da divisão de produtos de 
interesse à saúde do CVS, em linhas gerais, 
sua área é responsável por analisar eventos 
adversos e queixas técnicas associadas ao uso 
de produtos para a saúde, como equipamentos, 
artigos médico-hospitalares, implantes, produtos 
para diagnóstico de uso in-vitro, entre outros. 
“Trabalhamos para garantir a segurança sanitária 
do uso desses produtos na promoção e  proteção 
da saúde da população.”

A farmacovigilância é defi nida pela Organização 
Mundial da Saúde como a ciência e atividades 

relativas à identifi cação, avaliação, 
compreensão e prevenção de efeitos adversos 
ou qualquer problema possível relacionado 
com fármacos. 

“Ao lado dos médicos, os cirurgiões-
dentistas prescrevem muitos medicamentos, 
portanto é importante que quando houver 
intercorrências os laboratórios sejam 
alertados. O mesmo vale para a questão de 
tecnovigilância”, comenta Manfredini.

compartilhamento de informaçÕes
O encontro contou com palestras 

sobre desafi os nas áreas de fármaco e 
tecnovigilância no Brasil, progressos da área 
e relevância desse trabalho na proteção dos 
profi ssionais e pacientes.

 “Nossa intenção é compartilhar o 
conhecimento sobre farmaco e tecnovigilância 
com os médicos e cirurgiões-dentistas, que 
pode resultar em uma união de sucesso”, diz 
Paulo Aligieri, médico pediatra especialista em 
farmacovigilância presente no evento.

próximos passos do movimento. Os Conselhos interessados na concepção 
de um Projeto de Lei substitutivo aos que hoje tramitam no Legislativo - 
PL nº 217/2004, do senador Ciro Miranda, e PL nº 650/2007, do deputado 
federal Roberto Santiago – vinham discutindo a possibilidade de escrever 
uma carta aos parlamentares solicitando apoio à causa. Essa carta já é uma 
realidade à qual CREMESP, CROSP, CREF – 4ª Região, CRF-SP, CRMVSP, CRBM 
– 1ª Região, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São 
Paulo (CREFITO – 3ª Região), Conselho Regional de Biologia de São Paulo 
(CRBio – 1ª Região) aderiram. O CREFONO – 2ª Região e o Conselho Regional 
de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP) ainda deliberarão se vão ou não 
ampliar sua participação na luta pela instituição do exame como requisito 
para o exercício legal das profi ssões em saúde. 

No documento, é ressaltada a necessidade de controle da inserção de 
profi ssionais de baixa qualifi cação no mercado de trabalho e a avaliação 
obrigatória é apontada como uma ferramenta para fi scalizar as defi ciências e 
méritos dos cursos e de seus alunos que, se mal preparados, podem colocar 
em risco a saúde da população.

Estão agendadas para o mês de agosto audiências com o senador Ciro 
Miranda e com o deputado Roberto Santiago e reuniões com o Ministério da 
Saúde e da Educação também têm sido pleiteadas.

CROSPem notícia
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CROSP e COVISA da Prefeitura fi rmam 
parceria para combate ao exercício ilegal

O CROSP e a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo devem fi rmar, 
nas próximas semanas,  protocolo de intenções para o desenvolvimento 
de ações conjuntas de Vigilância à Saúde.

Por meio do acordo de cooperação mútua, a fi scalização do CROSP e 
da Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA-SP) atuará de forma 
articulada e integrada no combate ao exercício ilegal da profi ssão e a 
infrações éticas.

Além disto, a COVISA-SP capacitará os fi scais do CROSP em programa 
de educação continuada, sem ônus para o Conselho.

Em abril de 2013, o CROSP manteve audiência com o secretário 
municipal adjunto de Saúde, Paulo de Tarso Puccini, na qual reiterou 
a proposta desta parceria interinstitucional. O expediente do CROSP 
encontrava-se paralisado na Prefeitura desde 2009. Prontamente, após 
a solicitação do CROSP, a Secretaria adotou as providências necessárias 
para fi rmar o termo de parceria.

“Ressalto a agilidade da gestão do prefeito Fernando Haddad em 

Com 63 votos favoráveis e uma abstenção, no dia 2 de julho foi 
aprovado no Senado Federal o Projeto de Lei (PLS) 105/2011 – 
Complementar, que insere a advocacia no rol de atividades 
benefi ciadas pelo sistema de tributação do SIMPLES Nacional. A medida, 
que benefi ciará cerca de 500 mil advogados, reacende o debate sobre a 
desoneração tributária da Odontologia.

O SIMPLES Nacional consiste em um sistema de tributação que 
consolida diversos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS, Cofi ns, IPI e 
contribuição previdenciária patronal), estaduais (ICMS) e municipais (ISS) 
em um recolhimento apenas. Sua função, como o próprio nome sugere, é 
facilitar a vida das empresas de médio, pequeno e micro porte por meio 
da redução das burocracias fi scais e tributárias. 

Embora o cirurgião-dentista esteja, sem dúvida, na categoria dos que 
mais sofrem com altas cargas tributárias, sua inclusão como microempresa 
no regime do SIMPLES não é prevista pelo modelo tributário atual. 

Em 2010, a Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD), a 
Associação Brasileira de Odontologia (ABO), o Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), a Federação Interestadual dos Odontologistas (FIO) 
e a Federação Nacional dos Odontologistas (FNO) já haviam escrito uma 
carta aos candidatos à presidência chamando atenção especial para a 
questão da cidadania e a reforma tributária. 

O documento, de título “O futuro governo e os compromissos com a 
saúde bucal”, propõe a realização de reforma tributária com redução do 

SIMPLES Nacional: 
por que o cirurgião-dentista 
deve ser incluído?

fi rmar este termo de parceria. Em menos de três meses, fi nalizamos um 
processo que se arrastava havia cinco anos. Destaco, em especial, o apoio 
da SMS, notadamente do secretário-adjunto Paulo Puccini e da diretora 
da COVISA, Rejane Gonçalves”, declara o secretário- geral do CROSP 
Marco Antonio Manfredini.

Em breve, o CROSP solicitará aos prefeitos do Estado a assinatura de 
termos de parceria similares.  Segundo o presidente do CROSP, Cláudio 
Miyake, o termo de parceria fi rmado com a prefeitura de São Paulo 
cumpre dois objetivos da gestão: intensifi car o combate ao exercício 
ilegal da profi ssão e desenvolver parcerias para otimizar o trabalho do 
Conselho.

“Estas ações benefi ciarão os 78 mil cirurgiões-dentistas do estado de 
São Paulo, regularmente inscritos no CROSP. Desta forma, cumprimos 
uma das duas principais missões institucionais: a fi scalização do exercício 
profi ssional. Isto também protegerá a saúde da população, que não será 
atendida por falsos profi ssionais”, pontua Miyake.

número de impostos e da carga tributária; a inclusão dos cirurgiões-
dentistas no regime tributário do SIMPLES, como microempresa; e a 
criação linhas de incentivo fi nanceiro nos bancos ofi ciais (visando a 
aquisição de equipamentos e de tratamentos odontológicos).

De acordo com levantamento feito pelo Conselho Regional de 
Odontologia do Estado de São Paulo (CROSP), a vantagem mais 
expressiva que a inclusão do SIMPLES traria para o cirurgião-dentista 
seria uma economia signifi cativa, isto é, a redução de cerca de 80% dos 
tributos vigentes atualmente.

odontologia continuará lutando pelo simples
Por ser considerado um prestador de serviços odontológicos e, 

portanto, um profi ssional liberal, atualmente o cirurgião dentista não é 
candidato elegível ao SIMPLES. Portanto, existem ajustes que merecem 
ser feitos para incentivar e favorecer a prestação do serviço odontológico. 
O cirurgião-dentista enfrenta enormes difi culdades ao ter que enfrentar 
individualmente os diversos tributos. O CROSP continuará pleiteando, 
junto a todas as instâncias, através do Conselho Federal de Odontologia, 
para que a Odontologia seja reconhecida e valorizada e, também, que 
para seja incluída nas categorias profi ssionais abrangidas pelo SIMPLES.
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em concordância 
com a Resolução CFO 102/2010, vetou o uso indiscriminado de 
raios-X antes e depois dos serviços odontológicos, visando à 
comprovação da necessidade de sua realização. De acordo com 
a medida, cabe exclusivamente ao cirurgião-dentista determinar 
a quantidade de radiografi as necessárias para o tratamento de 
seus respectivos pacientes, que não precisam mais se submeter 
à radiação, quando a fi nalidade única do exame for pericial ou 
administrativa.

Quando o Conselho Federal de Odontologia (CFO) publicou a 
Resolução, o uso indiscriminado de raios-X era prática comum os 
convênios, que exigiam os exames radiográfi cos antes e depois da 
realização do procedimento odontológico. Os cirurgiões-dentistas 
credenciados, por sua  vez, tinham de justifi car a solicitação do 
exame de imagem e comprovar a realização do tratamento para, 
então, receber pelos serviços prestados.

Não é novidade que o Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo (CROSP) desaprova essa conduta, 
que fere a ética do cirurgião-dentista ao colocar em 
dúvida a idoneidade de seus atos profi ssionais. Também 
expõe a população a riscos que poderiam ser evitados, 
caso as operadoras optassem por gerenciar as ações de 
saúde valendo-se de um perito ou de um auditor. 

Segundo Wilson Chediek, presidente da Comissão de Ética do 
CROSP, mais do que legitimar a liberdade da classe odontológica, a 
conquista é extremamente positiva para a saúde da população.

“A radiação não pode ser usada a não ser em benefício do paciente. 
Conduzir a tomada radiográfi ca com fi nalidade administrativa é 
mais do que antiético, é uma atitude desnecessária e que tem de ser 
evitada. O principal benefi ciado com essa nota técnica, certamente, 
é o paciente, que não precisará mais se expor a essa situação sem 
motivo plausível. É, com ele, o nosso compromisso.”

ANS estabelece nova 
legislação para a 
radiologia odontológica

Encontro CFO-CROs da Região Sudeste
O CROSP recepcionou, no fi nal de junho, a reunião dos Conselhos 

Regionais de Odontologia da Região Sudeste, promovido pelo Conselho 
Federal de Odontologia. Diversos assuntos regionais foram tratados, com a 
participação do CFO. O objetivo da reunião foi expor os principais problemas 
e soluções comuns à região Sudeste, que concentra a maior parte dos 
cirurgiões-dentistas do Brasil. 

Para Ailton Diogo Morilhas, presidente do CFO, o encontro foi muito positivo. 
“As reuniões com todos os Conselhos Regionais são importantes. Esta, 

da Região Sudeste, foi bem conduzida e as discussões proveitosas, o que 
permitiu maior entendimento das questões locais e nacionais, além da troca 

de experiências e de ideias relevantes para a Odontologia brasileira.”
Participaram da reunião Ailton Diogo Morilhas, presidente do 

Conselho Federal de Odontologia; Leonardo Cavalcanti de Oliveira, vice-
presidente do CFO; Rubens Corte Real de Carvalho, tesoureiro do CFO; 
o conselheiro federal  José Mario Mateus; Silvio Cecchetto, coordenador 
do CFO da Região Sudeste; Afonso Rocha, presidente do CRO do Rio de 
Janeiro;  Claudio Miyake, presidente do CRO de São Paulo; Ailton Alves, 
presidente do CRO do Espírito Santo; Luciano Eloi Santos, presidente 
do CRO de Minas Gerais; e os conselheiros do CRO de São Paulo, Nilden 
Alves Cardoso, Rogerio Adib Kairalla e Maria Lucia Zarvos Varellis

O CROSP encaminhou na última 
sexta-feira, 21 de junho, ofício 
a ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) denunciando 
o comércio de produtos 
ortodônticos de uso exclusivo 
de cirurgião-dentista através da 
Internet. Ligaduras elásticas, fi os 
ortodônticos, cera de proteção 
e aplicador em aço inox estão 
sendo vendidos à população em 
geral sem qualquer indicação e 
controle profi ssional. 

Estimulando o autotratamento, praticado em condições inadequadas 
de biossegurança, as lojas virtuais disponibilizam a venda de Kit para 
aparelhos ortodônticos, ignorando os possíveis danos aos usuários. 

Muitas vezes motivadas pela estética, as pessoas adquirem ligaduras 
elásticas e fi os e fazem a troca sem comunicar ao cirurgião-dentista, atitude 
que em pouco tempo de uso pode gerar problemas sérios para as gengivas, 
além de perda óssea e, nos estados mais gravosos, até a perda dos dentes, 
prejuízos funcionais e estéticos que muitas vezes se tornam irreparáveis. 

Devido ao risco à saúde que essa prática representa, o CROSP solicitou 
urgência da proibição dessa comercialização, enviando material que 
comprova a existência da mesma. Requereu também que a ANVISA 
publique Nota de Esclarecimento ao público leigo divulgando os perigos 
e prejuízos da utilização desses produtos sem aval e acompanhamento do 
cirurgião-dentista.

O CROSP alerta que cada paciente tem problemas odontológicos 
específi cos que necessitam de tratamento diferenciado, os quais só 
podem ser verifi cados após o exame clínico realizado pelo cirurgião-
dentista. A aquisição e uso dos Kits para aparelhos ortodônticos sem 
acompanhamento profi ssional pode causar danos à saúde bucal daqueles 
que aderirem ao autotratamento.

CROSP denuncia à 
ANVISA comércio virtual 
de produtos ortodônticos 
e faz alerta à população
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Assembleia Ordinária dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 
aconteceu em 7 de março, durante o XXVII Congresso do COSEMS/SP (Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo). Na oportunidade, 
foi defi nida a nova diretoria da instituição e aprovada a Carta de São Bernardo, 
documento com os compromissos e propostas para 2013. 

Neste tipo de assembleia, os diretores do COSEMS/SP deliberam, 
após análise do cenário atual da saúde, as prioridades e os posicionamentos do 
Conselho de Secretários. O CROSP participou 
do encontro, representado por Marco Antonio Manfredini, 
conselheiro, e Maria Lucia Zarvos Varellis, conselheira.

“O evento do COSEMS/SP foi de extrema importância para intensifi car as ações 
de saúde nos municípios do Estado de São Paulo, bem como nas esferas estadual 
e federal, para as questões que envolvem o setor como um todo. A Odontologia 
só tem a ganhar com as 19 propostas e deliberações da Carta de São Bernardo de 
Campo. Com certeza saímos fortalecidos para continuar a luta pela saúde bucal da 
população”, comenta Maria Lucia.

O Congresso elegeu o Secretário Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, 
Arthur Chioro, como presidente do COSEMS-SP para o biênio 2013-2014. Também 
foi escolhida a cidade de Ubatuba, como sede do próximo Congresso, em 2014. 

“Para a Odontologia, é um orgulho a opção por Ubatuba, pois o prefeito Mauricio 
Moromizato e a secretária municipal de Saúde, Ana Emília Gaspar, 
são cirurgiões-dentistas, com forte compromisso com a saúde pública”, 
destaca Manfredini.

Confi ra a íntegra da Carta de São Bernardo em  www.cosemssp.org.br/
noticias/173/confi ra-a-carta-de-sao-bernardo-do-campo.html.

Carta de São Bernardo, 
aprovada pelo COSEMS/SP, 
trará benefícios a todos os 
profi ssionais de saúde

Em dia 23 de maio, a delegação do Programa 
Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNASUS), 
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), se 
reuniu com a diretoria executiva do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), incluindo o presidente Ailton Morillas, 
com o objetivo de discutir a adequação do curso para que 
os cirurgiões-dentistas formados pela iniciativa recebam 
o título de especialista. Representando o CROSP, estava o 
conselheiro Marco Manfredini. 

Desde 2011, a UNASUS-UNIFESP desenvolve um curso de 
especialização em saúde da família, que já formou mais de 520 
cirurgiões-dentistas no estado de São Paulo e tem uma turma 
de 283 estudantes que concluirá em outubro deste ano. Para 
que os diplomas dos profi ssionais sejam reconhecidos pelo 
Sistema de Conselhos, explica a conselheira Mary Caroline 
Skelton Macedo, é necessário um processo de compatibilização 
do curso, que foi o principal tema do encontro.

“Foi uma conversa produtiva e que lançou as bases 
do trabalho para a regularização dos colegas formados 
pelo UNASUS. O CFO, juntamente com a UNIFESP, está 
empenhado nesse assunto; e o CROSP se coloca à 
disposição para auxiliar na resolução. A expectativa 
é que tudo esteja normalizado no início de 2014.”

Reunião busca 
regularizar situação 
de CDs formados pelo 
programa UNASUS

O CROSP e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), por intermédio de Newton de Lucca, desembargador federal, 
assinaram acordo de cooperação técnica que permitirá o cumprimento de conciliação de casos que envolvem profi ssionais 
e o Conselho de Odontologia. Também esteve presente Emil Adib Razuk, presidente do CROSP na oportunidade,  para a 
assinatura do documento.

 O acordo tem como principal objetivo unir esforços com o intercâmbio de dados, informações e apoio técnico entre as duas 
instituições, a fi m de estimular a prática de composição nos processos de execuções fi scais, como forma de solucioná-los com 
maior rapidez.

Além de viabilizar a realização de mutirões de audiências de conciliação, o TRF3 fornecerá local adequado para 
a realização dos mesmos e listagem prévia dos processos que se encontram com vista; determinará a pauta de 
audiências nas datas antecipadamente escolhidas; e designará conciliadores para atuação, servidores para secretaria 
e magistrados federais para coordenação.

Para o CROSP, o acordo é relevante para a regularização dos profi ssionais. Ele enaltece o trabalho e esforço do 
TRF3 e do Conselho Regional para garantir as primeiras audiências de conciliação.

Como a maioria dos processos originados em conselhos é de baixo valor, a conciliação é a forma simples para a obtenção de 
acordos, tanto para os odontologistas legitimarem suas ocorrências quanto para a economia pública.

Além de Newton de Lucca, Cláudio Miyake e Emil Adib Razuk, estiveram presentes os desembargadores federais Daldice Maria 
Santana de Almeida e Luís Paulo Cotrim Guimarães, a juíza Leila Paiva Morrison e Maria Lucia Zarvos Varellis, conselheira do CROSP.
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O Governo Federal anunciou que, a partir de setembro 
deste ano, os municípios brasileiros mais carentes de 
assistência em saúde contarão com o reforço de 500 
cirurgiões-dentistas. A iniciativa faz parte do Programa 
de Valorização do Profi ssional da Atenção Básica do 
Ministério da Saúde (Provab). 

Os cirurgiões-dentistas serão encaminhados para 
os municípios que possuem médicos do Provab. 
Disseminarão a estratégia “Brasil Sorridente”, em áreas 
prioritárias, população rural, pobreza intermediária e 
pobreza elevada. Os que participarem receberão, ao fi nal, 
um certifi cado de especialização em Atenção Básica pelo 
sistema UnaSUS. 

O edital estará disponível no site do Provab (www.
provab2013.saude.gov.br) nos próximos dias e então 
começará o processo de adesão dos municípios 
interessados, que especifi carão sua demanda de 
cirurgiões-dentistas. Com previsão para a primeira 
quinzena de agosto, serão iniciadas as inscrições 
dos profi ssionais, que especifi carão em qual cidade 
pretendem atuar. 

Portanto, é importante que os candidatos verifi quem o 
portal do PROVAB com frequência.

“A instituição dessa medida é positiva para a ampliação 
do mercado de trabalho para os cirurgiões-dentistas do 
Estado de São Paulo, sobretudo do interior”, diz Cláudio 
Miyake, presidente do Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo (CROSP).

PROVAB 
para dentistas

Na tarde de 17 de junho, o Conselho Regional de Odontologia do Estado de 
São Paulo (CROSP) se reuniu com os representantes dos servidores públicos 
que trabalham em unidades de saúde, hospitais e áreas técnicas da Secretaria 
Estadual de Saúde. O objetivo: discutir as principais demandas da classe diante 
de problemas como a falta de isonomia salarial entre médicos e cirurgiões-
dentistas, a ausência de um plano de carreira, entre outras reivindicações a 
serem debatidas em audiência com o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, em data a ser defi nida.

 Segundo Wilson Chediek, conselheiro do CROSP, desde 2012, o Conselho 
trabalha junto ao governo do estado de São Paulo pela isonomia salarial dos CDs. 

 “Vamos retomar e ampliar essa luta, incorporando a questão da melhoria das 
condições salariais, a criação de um plano de carreira para o cirurgião-dentista 
e demais aspectos relacionados à inserção da saúde bucal nos serviços públicos 
estaduais”. 

 Para tanto, será formado um grupo de trabalho coordenado pelas cirurgiãs-
dentistas Kátia Vassallo e Patrícia Nieri.  Ambas atuam no setor público e 
conhecem a fundo as difi culdades. De acordo com Kátia, da UBS de Campo 
Limpo, essa é uma batalha que data de 2011. 

 “Queremos mobilizar e incentivar as pessoas para que elas deem peso às 
reivindicações e para que possamos conquistá-las. Almejamos que o nosso 
trabalho e dedicação sejam devidamente valorizados”. 

 Como coordenadora do grupo, sua expectativa é de que “promova a interação 
entre os cirurgiões-dentistas e sirva como canal de comunicação para todos 
levarem propostas”. 

 “O CROSP quer se aproximar do cirurgião-dentista em todas as instâncias 
e vê como obrigação de analisar os anseios que os servidores estaduais têm 
para que possamos, unidos, buscar melhorias a todos”, afi rma o presidente, 
Claudio Miyake.  Para entrar em contato com a comissão, envie um e-mail para 
gtcdfuncpubestado@crosp.org.br.

Em defesa dos 
servidores estaduais

O CROSP e a APCD foram recebidos pelo secretário Giovanni Guido 
Cerri em audiência para discutir sobre as ações em saúde bucal no Estado 
de São Paulo. Participaram também da reunião Carlos de Paula Eduardo, 
assessor do secretário, e Fernanda Tricoli, coordenadora da Área Técnica 
de Saúde Bucal na Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP). Carlos de Paula 
Eduardo relatou sobre a preocupação em atingir 100% dos municípios 
paulistas com a fl uoretação das águas de abastecimento, sendo que o 
CROSP acrescentou sobre o trabalho que está sendo realizado no controle 
da qualidade. O secretário de saúde reafi rmou também o planejamento 
da ampliação da atuação da Odontologia nos hospitais estaduais e 
a necessidade de uma regulamentação, assim como diversos outros 
assuntos, ressaltando a relevância das entidades no fortalecimento das 
ações em todo o estado de São Paulo.

O CROSP e a APCD manifestaram a Giovanni Cerri o posicionamento em 
defesa da equiparação dos cirurgiões-dentistas servidores do Estado aos 
médicos. Ele garantiu que estudará o pedido.

Secretário de Estado da Saúde recebe CROSP e APCD

Lideranças da Odontologia se reúnem com técnicos e secretário da saúde

CROSPem notíciaServiço Público
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Em 18 de junho, uma audiência realizada na Secretaria Municipal 
de Serviços aprovou a criação de um grupo técnico bipartite, que vai 
propor medidas para a readequação da taxa de lixo dos cirurgiões-
dentistas da capital. A comissão, cujos membros serão defi nidos 
nas próximas semanas pela Prefeitura de São Paulo, contará com 
representantes do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP), da Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD), da 
Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) e das secretarias 
municipais de Saúde, de Finanças e de Serviços.  

Além da criação do grupo, a Prefeitura se comprometeu a efetuar os 
reajustes unicamente com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), pois até então eram aplicados índices diferentes. 
No encontro, também fi cou defi nido que as entidades odontológicas 
poderão colaborar para orientar os cirurgiões-dentistas quanto ao correto 
descarte de resíduos, visando assim um menor impacto ambiental.

“O CROSP saiu otimista da reunião, pois pela primeira vez, após oito 
anos da primeira apresentação desta demanda à Prefeitura, tivemos 
uma sinalização positiva da atual administração municipal à criação 
deste grupo e revisão desta situação que tanto prejudica os cirurgiões-
dentistas”, declarou Marcos Jenay Capez, Tesoureiro do CROSP.

histÓrico
A criação do grupo foi um desdobramento de uma reunião com a 

Secretaria de Finanças do Município de São Paulo. Após este encontro, 
havia sido entregue, à Prefeitura paulista, documento elaborado pelo 
CROSP, em conjunto com ABCD e APCD, sobre a revisão das distorções 
das cobranças de taxa de lixo enviadas aos cirurgiões-dentistas da 
capital paulista. Neste documento, inclusive, solicitava-se a criação 
deste grupo técnico de trabalho para rever os critérios estabelecidos 
para a qualifi cação, quantidade de geração potencial de resíduos 
sólidos e outros temas ligados à questão da taxa de lixo.

origem do proBlema
A difi culdade foi detectada pelo CROSP quando os 

cirurgiões-dentistas de São Paulo receberam a taxa de lixo 
com valores inexplicáveis. Da mesma forma que ocorreu em 2012, 
os reajustes aplicados são absurdos, chegando até a 40%, 
ou seis vezes mais que a média da infl ação.

Grupo técnico revê 
legislação da taxa do 
lixo na capital

No início de julho, o Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo (CROSP) recebeu a visita do diretor-superintendente 
do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado 
de São Paulo (SEBRAE-SP), Bruno Caetano. O objetivo da reunião foi discutir 
a implantação de uma parceria institucional entre as duas instituições.

Muitos consultórios e clínicas odontológicas funcionam  
como micro e pequenas empresas, por isso o Conselho busca medidas 
para orientar os inscritos quanto à gestão administrativa.  No encontro 
com o SEBRAE, também foi debatida a viabilidade de promover cursos e 
palestras voltados aos cirurgiões-dentistas. 

Reunião com SEBRAE-SP 
discute parceria

Já está disponível a Revista Saúde e Sociedade, produção do 
XI Encontro Paulista dos Administradores e Técnicos do Serviço 
Público Odontológico (EPATESPO 2012) e do X Congresso Paulista de 
Odontologia em Saúde Coletiva (COPOSC 2012), realizados de 23 a 25 
de maio de 2012, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

O CROSP apoia estes eventos, com regularidade, por sua importância 
para a melhoria da saúde bucal da população e pelo reconhecimento 
aos cirurgiões-dentistas que atuam nos serviços públicos.

Os eventos apresentaram como tema central “O Município, a Saúde 
Bucal, a Regionalização da Atenção à Saúde: Caminhos e Desafi os”. Os 
participantes puderam trocar experiências clínicas e debater as políticas e 
ações públicas relacionadas à Saúde Bucal no Estado de São Paulo e no país.

Acesse a Revista pelo link: http://www.saude.sp.gov.br/resources/
ses/perfi l/cidadao/homepage/abaixo-banner/
anais-epatespo-2012/anais_epatespo_2012.pdf.

Anais do EPATESPO 2012 
já estão disponíveis

Registros
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) enviou ofício 
à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), em abril, solicitando 
vacinação contra a gripe para os 78 mil cirurgiões-dentistas e profi ssionais 
auxiliares paulistas.O documento solicitava que a orientação fosse repassada 
a todos os Centros de Vigilância das Secretarias Municipais de Saúde do 
estado. Após a solicitação, todos os cirurgiões-dentistas e profi ssionais 
auxiliares do estado de São Paulo não contemplados nos grupos iniciais 
foram priorizados no processo de imunização.

Imunização de 
cirurgiões-dentistas



Encontros com 
Prefeitura de SP 
marcam luta por 
melhor remuneração

Face à divulgação de que a Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo pretende encaminhar à Prefeitura 
paulistana a solicitação de reajuste salarial para médicos, 
enfermeiros e auxiliares de enfermagem, o CROSP 
enviou um ofício, em 22 de maio, ao prefeito, Fernando 
Haddad, ao secretário municipal de saúde, José Fillipi 
Junior, e ao secretário-adjunto da Saúde, Paulo de Tarso 
Puccini, solicitando a revisão imediata do projeto com 
extensão do reajuste à classe odontológica.

Conforme o presidente do CROSP, Cláudio Miyake, em 
2012 o Conselho já havia conseguido, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2013, a inclusão dos cirurgiões-
dentistas na política de reajustes salariais. O CROSP espera 
que a LDO seja cumprida, uma vez que o cirurgião-dentista 
foi a única categoria profi ssional incluída nesta Lei.

“Como prerrogativa de nossa gestão e em todas as 
questões que envolvem a defesa do cirurgião-dentista, 
o CROSP estará atento à luta pela valorização dos 
profi ssionais de saúde bucal”, assegura Miyake.

O ofício reforça que a Lei Municipal n° 15.613, de 6 
de julho de 2012, sobre as diretrizes orçamento para 
o exercício de 2013, contém no inciso II, do artigo 
26, o seguinte texto: “...aumento de remuneração de 
servidores, particularmente a equiparação da referência 
de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde, na 
disciplina Odontologia, com a do cargo de Especialista em 
Saúde - Médico, do Quadro dos Profi ssionais da Saúde...”. 

negociaçÃo
Em 7 de junho, a conselheira Rada El Achkar da Silva  

representou o CROSP na Mesa Setorial da Secretaria 
Municipal de Saúde, que congrega lideranças do 
setor para negociação de temas diversos. Na ocasião, 
foi reforçada recente reivindicação do Conselho, via 
ofício, de inclusão dos cirurgiões-dentistas no plano de 
reajustes salariais proposto pela Prefeitura a médicos, 
enfermeiros e técnicos em enfermagem para 2013.

Na oportunidade, a conselheira Rada consultou o 
secretário quanto ao andamento do processo e recebeu 
a resposta de que a solicitação está em análise.

“Reiterei o requerimento que já havíamos protocolado 
e agora aguardamos o retorno. O CROSP está muito 
empenhado nessa questão e espero que, assim como 
em outras experiências, obtenhamos mais uma vitória 
para a classe odontológica.”

O CROSP voltou às ruas para defender os interesses dos cirurgiões-dentistas da 
Prefeitura Municipal de São Paulo. Na tarde de 28 de junho, participou do Ato Público 
realizado na Secretaria Municipal de Saúde, organizado pelo SINDSEP. 

Único conselho profi ssional presente no protesto, o CROSP manifestou sua posição 
em defesa da melhoria das condições de trabalho e, fundamentalmente, de melhores 
salários para os profi ssionais de saúde da Prefeitura. 

Após o Ato Público, o CROSP, acompanhado por diretores da Associação 
Odontológica da Prefeitura de São Paulo, marcou posição em reunião extraordinária da 
Mesa de Negociação Setorial da Saúde. 

O Conselheiro Ueide Fernando Fontana solicitou resposta formal da Secretaria aos 
ofícios encaminhados pelo CROSP, exigindo o cumprimento da equiparação dos 
salários dos cirurgiões-dentistas aos médicos. 

O representante da Secretaria Municipal de Saúde, Eurípedes Carvalho, acusou o 
recebimento dos ofícios e informou que já foi pedido ao secretário José de Filippi 
Júnior a resposta formal às demandas do Conselho. 

Manfredini afi rmou na oportunidade que, caso não haja resposta positiva do 
Executivo, o CROSP pode buscar as vias judiciais para que a Prefeitura cumpra a  Lei 
Municipal que incluiu a equiparação nas Diretrizes Orçamentárias para 2013. 

O CROSP também se reuniu com as dezenas de cirurgiões-dentistas presentes ao ato 
e sugeriu a criação de uma comissão de trabalho específi ca aos colegas da prefeitura, 
similar à constituída pelos CDs servidores públicos estaduais. O primeiro encontro 
desta comissão deve ocorrer nas próximas semanas.

CROSP nas ruas pela equiparação na Capital

Na noite de 18 de junho, o plenário do Senado aprovou, em votação simbólica, o projeto 
de Regulamentação da Profi ssão dos Médicos, mais conhecido como PL do Ato Médico, 
que estabelece como atividades exclusivas dos graduados em medicina a formulação de 
diagnósticos e prescrição terapêutica. 

Em discussão no Congresso Nacional há dez anos, o documento segue para a sanção da 
presidente Dilma Rousseff . O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) vem a 
público esclarecer que a decisão não tem qualquer impacto para os cirurgiões-dentistas.

Desde 2004, o CROSP e o CFO trabalharam para que a Odontologia fosse excluída 
do “PL do Ato Médico”, o que de fato ocorreu. Nos sites das duas instituições, há mais 
informações sobre o tema.

a posiçÃo do cfo
O exercício da Odontologia no Brasil é regulamentado pela Lei 5081, promulgada 

pela Presidência da República em 24 de agosto de 1966. O Projeto de Lei nº 268/2002, 
recentemente aprovado no Senado, institui o Ato Médico que não interfere no exercício da 
Odontologia no Brasil.

As atividades desenvolvidas pelos profi ssionais da Odontologia estão resguardadas, inclusive 
no próprio texto do Projeto de Lei. O parágrafo 6º, do artigo 4º, do referido Projeto, onde são 
apontadas as atividades privativas da Medicina, esclarece: “O disposto neste artigo não se aplica 
ao exercício da Odontologia, no âmbito de sua área de atuação”.

A assessoria jurídica do Conselho Federal de Odontologia (CFO) entende que esse Projeto 
de Lei, se sancionado pela Presidência da República, não apresentará confl ito com a Lei 
5081/66, que defi ne as atribuições dos profi ssionais da Odontologia no país.

Os Conselhos Federal e Regionais de Odontologia mantêm-se vigilantes quanto às 
iniciativas no âmbito de todos os poderes da república que possam impactar no exercício 
da Odontologia no Brasil, e com a certeza de que os direitos dos cirurgiões-dentistas 
continuam inalterados.

Fonte: www.cfo.org.br  (02/07/2013)

“Ato Médico” não tem impacto na Odontologia

CROSPem notíciaDignidade Profi ssional
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O  CROSP participou, em 23 de abril, de entrevista coletiva à imprensa, 
na sede da Associação Paulista de Medicina, para apresentar pesquisa 
sobre a relação entre médicos, cirurgiões-dentistas e fi sioterapeutas 

com os planos de saúde. O estudo foi realizado no período de 3 a 14 de abril, 
com mais de 5 mil profi ssionais das três áreas. 

“Não podemos nos conformar e fi car apáticos perante a situação vivida com 
os planos de saúde. Não é possível um desequilíbrio tão grande na relação 
entre as operadoras, prestadores de serviços e pacientes, na qual as empresas 
têm lucro, os profi ssionais são cada vez mais desvalorizados e a principal pre-
judicada é a população”, disse o presidente do CROSP, Claudio Yukio Miyake, 
que teve a seu lado a conselheira Maria Lucia Zarvos Varellis.

proBlemas comuns 
Hoje são comuns os problemas de cirurgiões-dentistas e médicos, como 

glosas, baixa remuneração, interferência na autonomia profi ssional, ausên-
cia de reajustes periódicos para consultas e procedimentos etc. Isso também 
ocorre com os fi sioterapeutas.

“Por mais boa vontade que se tenha, é difícil para os cirurgiões-dentistas man-
ter a qualidade dos atendimentos mediante a remuneração e desconfi ança dos 

Pesquisa mostra insatisfação dos 
CDs com planos odontológicos

planos de saúde sobre os procedimentos executados, por exemplo. É muito tris-
te a situação que a Odontologia vive atualmente”, declara o presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Cirurgiões-Dentistas (ABCD), Silvio Jorge Cecchetto.

Os entraves na relação entre operadoras de saúde, planos odontológicos e 
prestadores levaram centenas deles a participar do Ato de Alerta aos Planos 
de Saúde, realizado na manhã de 25 de abril, na Avenida Paulista. 

Com o objetivo de defender os pacientes e exigir a valorização dos 
profi ssionais cirurgiões-dentistas, médicos, fi sioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, entre outros, hastearam faixas de protesto durante a 
mobilização, exigindo remuneração digna. 

A conselheira Rada El Achkar da Silva ressaltou a enorme responsabilidade 
de lutar pela valorização de 70 mil cirurgiões-dentistas. 

“Temos o compromisso de lutar para reverter os desajustes. Portanto, 
continuar buscando a adesão de mais profi ssionais ao movimento é 
fundamental.” 

Ele relata ainda que certas operadoras pagam R$ 10 por uma extração 
de dente, o que é uma vergonha. Assim, as porcentagens de reajustes 
devem ser corrigidas imediatamente. 

“Os cirurgiões-dentistas jamais negligenciam nos atendimentos, mas 
precisam se sentir valorizados. Enquanto não avançarmos nas discussões, 
seguiremos lutando”, diz.

Dezenas de cirurgiões-dentistas estiveram na Paulista. A repercussão 
na imprensa foi muito boa, assim como a da coletiva realizada em 23 de 
abril, quando o CROSP apresentou aos jornalistas uma pesquisa inédita 
demonstrando a insatisfação dos profi ssionais de Odontologia com as 
empresas da saúde suplementar.

*Com informações da APM

Manifestação na Paulista por 
valorização dos cirurgiões-dentistas

Suplementar
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Em solenidade no Hotel Renaissance, a Associação Médica  
Brasileira (AMB) realizou o lançamento do movimento Salve Saúde em 
São Paulo, dia 30 de abril. Marcaram presença as entidades parceiras 
do projeto, Conselho Regional de Odontologia do Estado de São 
Paulo (CROSP) e Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD), 
diversas lideranças de outras áreas da saúde e jornalistas, além do  
vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos. 

O Salve Saúde é um projeto ambicioso, que visa reunir em um 
único site (www.salvesaude.com.br) todas as informações necessárias 
para promoção de saúde e prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis no Brasil. 

“Trata-se de uma iniciativa importantíssima e que vai ao encontro 
de outras que já promovemos”, afirma Cláudio Miyake, presidente do 
CROSP.  “Exemplo é o concurso Saúde Bucal, com o apoio da Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo, no qual premiamos alunos e 
professores orientadores, assim como o diretor e o cirurgião-dentista 

Salve Saúde é lançado em São Paulo
da escola, por colagens e jogos educativos com temas relacionados aos 
cuidados com a boca e dentes. Portanto, o Salve Saúde é o tipo de projeto 
que nos encanta, pois visa o compromisso social”. 

As dicas são relacionadas a diversas áreas, como, entre outras, saúde 
da criança, saúde da mulher, saúde bucal, alimentação, cuidados com o 
coração, cuidados odontológicos, tabagismo, alcoolismo, câncer de pele e 
cuidado com medicamentos. Além de uma seção de histórias que inspiram, 
mostrando casos reais de melhorias na saúde da população.

“Por ser um projeto de longo prazo, temos que dar o  
primeiro passo investindo pesado na nova geração. Temos que  
atingir as crianças já na escola, mudar o conceito das atividades  
da disciplina de Educação Física, torná-lo mais amplo. Precisamos  
nos entrosar com a educação e outros setores para levar o Salve  
Saúde adiante”, finalizou Afif Domingos.

*Com informações da APM 

Esclarecimento sobre contrato entre planos e profissionais de saúde
Conforme determina a Instrução Normativa nº 49/2012 da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), todos os contratos entre 
operadoras de planos de saúde e profissionais da área que atuam em 
consultórios já devem ter, obrigatoriamente, os critérios de reajuste pela 
prestação de serviços expressas de forma clara.

A fim de elucidar a dúvida de inscritos, o CROSP informa que tal norma 
também se aplica aos cirurgiões-dentistas, não havendo qualquer 
restrição, uma vez que a competência da ANS abrange toda a saúde 
suplementar, o que, naturalmente, inclui a bucal.

o Que diZ a ans
O prazo para adequação dos contratos entre operadoras e profissionais 

Lideranças da Odontologia e da medicina recebem o vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos

de saúde que atuam em consultório terminou no dia 12 de maio de 
2013. A partir de agora, os critérios de reajuste do pagamento das 
operadoras para os profissionais de saúde precisam estar em contrato e 
devem ser respeitados. 

Para os contratos celebrados entre operadoras e hospitais, clínicas 
e laboratórios (SADT), o prazo foi prorrogado por 90 dias, contados a 
partir da data de vencimento. Nesse caso, foi formado um Grupo de 
Trabalho que terá 60 dias para estabelecer os parâmetros que serão 
utilizados para a adequação. 

A operadora que não tiver os contratos adequados ao que dispõe a  
IN-49 poderá ser multada em R$ 35 mil por contrato. Em caso de 
dúvidas, encaminhar por e-mail para etica@crosp.org.br.

CROSPem notíciaDe última hora
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Através de entendimentos com o presidente da APDESP Br, Toshio 
Uehara, o CROSP está iniciando uma campanha para incentivar a 
regularização dos técnicos de prótese dental no Conselho, que deverá 
abranger todas as entidades que representam os técnicos de prótese 
dental no Estado de São Paulo, como por exemplo a APDCR de 
Campinas, através de seu presidente, Joel Soares.

O CROSP participará ativamente do 13º Congresso Internacional 
de técnicos de prótese dental. Neste evento, presidido por 
Claudionor Aranha, será instalado o estande do CROSP, no qual serão 
disponibilizados diversos serviços de importância para os técnicos de 
prótese dental, como inscrição, atualização da carteira profi ssional, 
regularização de pendências, entre outros. Haverá também a testagem 
de Hepatite C a todos os inscritos no CROSP. Outras novidades serão 
anunciadas durante o Congresso Internacional.

CROSP reafi rma 
união com Técnicos de 
Prótese Dental

130 Congresso Internacional de 
Técnicos em Prótese Dentária

Organizado pela Associação dos Técnicos em Prótese Dentária 
do Estado de São Paulo (APDESP) nos dias 11, 12 e 13 de outubro 
de 2013, ocorre, no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, o 13º 
Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária. 

O maior e mais respeitado evento científi co voltado à prótese 
dentária tem como público-alvo técnicos em prótese dentária, 
cirurgiões-dentistas e auxiliares técnicos interessados nos avanços 
mais recentes da Odontologia.

A programação científi ca do Congresso está imperdível: as 
palestras de ortodontia e ortopedia terão diversos temas (entre eles, 
a ortopedia funcional dos maxilares e o molde auricular). Michel 
Magne, técnico suíço especialista em restaurações minimamente 
invasivas, também é um dos destaques internacionais do 13º 
Congresso. 

Na Expolabo, os congressistas têm a oportunidade de conferir quais 
são as tecnologias e equipamentos de última geração disponíveis nos 
mercados internacional e nacional. Além disso, na noite mais esperada 
do evento, durante o jantar de confraternização e união da classe 
protética, será entregue o Prêmio APDESPBR – Lecron de Ouro, que 

homenageia o técnico em prótese 
dentária do ano.

As inscrições podem 
ser feitas pelo site do evento, 
em http://migre.me/dtMfT, ou 
com a fi cha disponível na 

revista APDESP Informa.

homenageia o técnico em prótese 
dentária do ano.

ser feitas pelo site do evento, 
em http://migre.me/dtMfT, ou 
com a fi cha disponível na 

revista APDESP Informa.

Nos dias 15 e 16 de agosto, em Brasília, ocorre a 4ª Conferência 
Nacional das Profi ssões Auxiliares em Odontologia (CONPA). Passados 
dez anos desde sua última edição, o encontro, cujo tema em 2013 será 
“Perspectivas para o Exercício das Profi ssões Auxiliares da Odontologia 
no Brasil”, oferece aos cirurgiões-dentistas, técnicos em prótese dentária 
(TPD), técnicos em saúde bucal (TSB), auxiliares em saúde bucal (ASB) 
e auxiliares em prótese dentária (APD) a oportunidade de discutir os 
principais eixos temáticos que repercutem diretamente no exercício de 
suas respectivas áreas.

A Conferência abrigará o 4º Encontro Nacional de Técnicos em 
Prótese Dentária, o 4º Encontro Nacional de Técnicos em Saúde Bucal, 
o 4º Encontro Nacional de Auxiliares em Saúde Bucal e o 3º Encontro 
Nacional de Auxiliares em Prótese Dentária. Assim, ASBs, TSBs, TPDs, 
APDs estarão presentes, representando não apenas os Conselhos, 
mas inclusive estados e municípios, trazendo à discussão suas 
expectativas e dificuldades. 

“Incentivar os estados para que os mesmos se organizem e 
empreendam um debate regional sobre suas preocupações 
e anseios é de extrema importância”, explica Maria Lucia Zarvos 
Varellis, conselheira do CROSP e coordenadora do 4º Encontro 
Nacional de TSBs e ASBs da CONPA. 

São eixos da discussão regulamentação de cursos, registro profi ssional 
e fi scalização dos cursos ministrados no que tange a conteúdo, carga 
horária e parcerias com instituição de ensino, para que, ao fi nal do curso, 
estas possam ter garantidos o direito de registro e exercício profi ssional 
com segurança. Ainda, a luta será para que os profi ssionais tenham 
garantidos os seus direitos dentro dos parâmetros que a Lei impõe.

Durante a sessão da Plenária Geral, serão decididos os caminhos 
que a Odontologia vai trilhar. Um relatório fi nal reunirá as 
demandas essenciais para a classe. Estabelecidas essas condições, 
será possível pensar quais ações e instituições estatais deverão 
ser contatadas com a meta de viabilizá-las. 

No dia 5 de julho, foi realizada a etapa estadual do Encontro dos 
TPDs e APDs e, no dia 6, o encontro dos TSBs e ASBs.

Em ambos, foram tiradas propostas dessas categorias acerca 
do que pode ser acrescentado nas normativas de cada uma delas, de 
maneira que o futuro das mesmas possa garantir segurança e melhores 
condições de trabalho, além do eixo da formação e registro, que são 
extremamente importantes.

A mesma dinâmica foi adotada nos 27 estados brasileiros, para que as 
reivindicações de todos possam ser votadas na plenária fi nal, que será 
realizada no dia 16 de agosto, uma vez que sabemos das peculiaridades 
de cada estado e da necessidade de os mesmos serem ouvidos.

Importante ressaltar que toda profissão auxiliar em Odontologia, 
independentemente de suas específicas atribuições, tem papel de 
relevância na promoção da saúde. Este evento tem importância 
histórica, porque deve produzir um documento que norteará as 
profissões nos próximos anos.  

As inscrições para o evento podem ser feitas até 12 de julho, basta 
acessar o site http://www.cfoap.com.br/insc.

4a Conferência Nacional 
das Profi ssões Auxiliares 
em Odontologia

Multidisciplinar
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Atento à legislação que rege o exercício das profi ssões de cirurgiões-
dentistas e de técnicos em Prótese Dentária, e diante de Edital convocatório 
de licitação para a execução de próteses dentárias, incluindo provas e 
montagem, promovido pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna, o Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) solicitou, por meio do envio 
de um ofício, a suspensão do processo até que algumas alterações sejam 
providenciadas. A suspensão aconteceu no mesmo dia.

Segundo o edital, o candidato escolhido deverá, entre outras atribuições, 
realizar provas e ajustes de peças protéticas, moldagens e tomada 
de oclusão, atividades privativas da profi ssão de cirurgião-dentista, 
regulamentada pela Lei nº 5.081/66, e não de Técnicos em Prótese Dentária. 

Assim, um protético que porventura realize tais procedimentos poderá 
recair no tipo penal previsto no Art. 282 do Código Penal Brasileiro, 
cometendo crime de exercício ilegal da Odontologia.

“É necessário que sejam observadas as competências legais de cada 
profi ssão, seja de cirurgião-dentista, técnico em próteses dentárias ou 
demais auxiliares, respeitando suas limitações de atuação; estamos na 
verdade protegendo o cirurgião-dentista e o TPD”, alerta  Nilden Carlos Alves 
Cardoso, conselheiro do CROSP.

Vale destacar que Técnicos em Prótese Dentária e Laboratórios de Prótese 
Dentária possuem o dever legal de inscrição e registro no Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo.

CROSP impede licitação irregular

No seminário “Saúde Bucal em São Paulo: um encontro para 
conhecer, entender e debater!”, realizado em 30 de abril, a Secretaria 
Municipal de Saúde reuniu membros de entidades odontológicas 
para apresentar diagnóstico da rede pública de saúde. Após a reunião, 
Claudio Miyake, presidente do CROSP, encaminhou ofício ao prefeito 
Fernando Haddad e ao secretário municipal de saúde José de Filippi 
falando sobre o benefício da instituição de um concurso público. Em 
concordância, a Prefeitura abrirá 778 vagas, sendo 400 para cirurgiões-
dentistas, 296 para auxiliares de consultório odontológico, 79 para 
técnicos em saúde bucal e três para técnicos em próteses.

Como não havia concursos públicos para a especialidade desde 2003, o 
CROSP viu a medida como uma maneira de trazer mais profi ssionais para a 
rede municipal. “Essa ação é importante porque, além de facilitar o acesso 
da população à saúde bucal, amplia o mercado de trabalho do cirurgião-
dentista e dos demais profi ssionais de Odontologia”, comenta Miyake. 

Prefeitura de SP atende CROSP 
e realiza concurso para 400 CDs

Em 9 de maio, foi constatado pela fi scalização do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) mais um caso de 
exercício ilegal da Odontologia. Este, praticado por estudante, 
no bairro da Lapa, em São Paulo.

Em diligência, a fi scal do CROSP encontrou em atendimento o 
suposto cirurgião-dentista, que se apresentou como profi ssional 
legalmente habilitado, após a fi nalização de um atendimento a 
paciente. Ao ser solicitada a sua carteira de identifi cação profi ssional, 
porém, ele não apresentou qualquer documento.

A fi scalização prosseguiu com consulta à Universidade apontada 
pelo suposto cirurgião-dentista, mas foi informada que ele ainda 
frequenta a instituição na posição de aluno, regularmente matriculado, 
cumprindo dependências, portanto, ainda sem a conclusão da 
graduação.

 “Conforme a Lei 5.081/66, o exercício da Odontologia somente 
poderá ser praticado por cirurgião-dentista habilitado, que possua 
diploma de graduação e registro no órgão de fi scalização (CRO)”, 
explica Ueide Fernando Fontana, conselheiro do CROSP.

Desta maneira, o CROSP conduziu o caso para a 7ª Delegacia de Policia 
da Lapa, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2935/2013. 

 “Seguiremos averiguando a ocorrência de suposto acobertamento 
de exercício ilegal por parte dos responsáveis pela clínica 
odontológica, que contrataram o estudante para prestação de serviço 
odontológico e atendimento dos pacientes. O caso será acompanhado 
em todos os seus trâmites perante a autoridade policial”, explica Ueide.

A ação reforça, mais uma vez, o zelo do CROSP pela prática da 
Odontologia em benefício da população e da classe.

Denúncia: novo caso 
de exercício ilegal da 
profi ssão em São Paulo

CROSPem notíciaFiscalização do exercício profi ssional
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Em 16 de maio, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) 
realizou a sessão solene de posse dos novos conselheiros e de seu novo 
presidente, Claudio Yukio Miyake, eleitos para o biênio 2013/2015. A 

cerimônia, que contou com a presença do governador Geraldo Alckmin e da 

CROSP empossa novos conselheiros

primeira-dama da cidade de São Paulo, Ana Estela Haddad, representando o 
prefeito Fernando Hadddad, também foi palco da premiação dos seleciona-
dos das etapas estadual e nacional do Prêmio Brasil Sorridente 2013 e dos 
vencedores do Prêmio CROSP de Jornalismo.

Já exercendo os respectivos mandatos desde 20 de abril, foram empossados 
solenemente os conselheiros Nilden Carlos Cardoso, Wilson Chediek, Maria 
Lucia Zarvos Varellis, Mary Caroline Skelton Macedo, Rada El Achkar da Silva, 
Rogerio Adib Kairalla e Ueide Fernando Fontana. Tomaram posse também 
Marco Antonio Manfredini (secretário) e Marcos Jenay Capez (tesoureiro). 

Os ex-conselheiros que deixaram os cargos – Caio Perrella de Rezende, Ide-
val Serrano, Francisco Couto Mota e Eunice Cristina Gardieri – receberam certi-
fi cados como homenagem pelos serviços prestados à classe odontológica das 
mãos do ex-presidente Emil Razuk. 

“Quero agradecer aos ex-conselheiros que hoje deixam o cargo. Eles nos au-
xiliaram e estiveram junto conosco em muitas vitórias e conquistas em prol 
da Odontologia paulista”, disse Miyake. “Graças à base sólida alicerçada nas 
gestões anteriores é que hoje podemos ambicionar outras melhorias para a 
classe, o que torna grande a nossa responsabilidade. Mas, com empenho e 
dedicação, chegaremos a novos avanços”.

O presidente do CROSP fez questão de ressaltar o compromisso da admi-
nistração que se inicia com a luta pela valorização dos cirurgiões-dentistas. 
Pontuou, também, que sua gestão investirá na descentralização do CROSP e 
no fortalecimento das seccionais do interior. Para tanto, manterá o Conselho Emil Razuk, Ana Estela Haddad, Geraldo Alckmin e Claudio Yukio Miyake, na transmissão do cargo

Solenidade
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“Daqui para a frente temos de estar todos 
juntos trabalhando em prol dos cirurgiões-
dentistas. Convido os colegas das demais 
chapas a participar desse projeto”

Prêmios a Marília... ... São Bernardo ... e Mutuca
Incentivo à imprensa teve ótima 
participação e deve ser mantido

Além de certificado, jornalistas e produtores  
receberam premiação em dinheiro

sempre aberto a todas as forças da Odontologia:
“As eleições terminaram. Daqui para a frente temos de estar todos juntos 

trabalhando em prol dos cirurgiões-dentistas. Convido os colegas das de-
mais chapas a comporem conosco, pois, a despeito de uma ou outra ideia 
diferente, jamais fomos e nunca seremos inimigos. Ao contrário, todos que-
remos uma Odontologia forte.”  

A mesa solene da posse esteve formada pelo governador do estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin; pela primeira-dama da capital, Ana Estela Haddad; 
pelo presidente do CROSP, Claudio Yukio Miyake; pelo coordenador nacional 
de saúde bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Alfredo Pucca; pelos presi-
dentes do Conselho Federal de Odontologia (CFO), Ailton Diogo Morilhas 
Rodrigues; da Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, Silvio Jorge Cec-
chetto; do Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, Adriano Forghieri, da 
Associação Brasileira de Odontologia, Luiz Fernando Varrone; e, por fim, pelo 
ex-presidente do CROSP, Emil Adib Razuk.

Palavra do governador
Durante a posse no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo  

Alckmin ressaltou a importância do CROSP na definição e implantação 
de políticas públicas para a saúde bucal: “Educação e saúde são um 
binômio inseparável. Não há saúde sem educação, sem informação. A 
maioria dos nossos problemas de saúde decorre de maus hábitos, en-
tão a boa informação disseminada pelo Conselho, a educação para a 
saúde e a prevenção são muito relevantes”.

Ele ainda comentou que a Odontologia paulista, assim como a brasi-
leira, está entre as mais avançadas do mundo. “Isso nós devemos muito 
às universidades, à formação dos dentistas, à pesquisa, à inovação e a 
órgãos como o Conselho Regional de Odontologia, que é parceiro indis-
pensável ao governo do estado”.

Este ano de 2013 foi também a estreia do Prêmio CROSP de Jornalismo, 
cuja proposta é incentivar a imprensa e os jornalistas a produzirem maté-
rias e reportagens sobre a saúde bucal. Foram homenageados os melhores 
trabalhos jornalísticos de 2012. 

As cinco colocações na categoria Jornalismo ficaram para “A Odontologia 
do Futuro”, de Bruna de Castro Sensêve, jornal Correio Braziliense; “A Boca 
no Centro das Atenções”, de Aretha Medeiros Yarak, site da Veja; “Em Busca 
do Sorriso Perfeito”, de Viviane Constantino da Silva Nogueira, jornal O Glo-
bo; Dor de Dente Atinge Um Quarto dos Brasileiros, Carolina Fonseca Cotta, 
jornal O Estado de Minas; e Hospitais de São Paulo Ganharão Dentistas, es-
crita por Mariana Pereira Lenharo, para o Jornal da Tarde. 

Entre as reportagens, sagraram-se vencedoras “Bocas e Dentes”, de Ri-
cardo Droppa, Programa Câmera Record (TV Record); além de “Retirada 
do Siso” e “Escovação de Dentes e retração da Gengiva”, ambas de Mariana 
Araújo, programa Bem-Estar (TV Globo).

Prêmio Brasil Sorridente 2013 
Durante a cerimônia, foram entregues os certificados para os selecio-

nados da etapa estadual do Prêmio Brasil Sorridente 2013, do CFO, que 
elegeu os municípios paulistas que mais se destacaram por investimento 
público em saúde bucal. O objetivo foi valorizar o trabalho dos profis-
sionais e promover visibilidade tanto dos cirurgiões-dentistas quanto do 
município premiado. 

As cidades foram avaliadas de acordo com o porte populacional. Com 
até 50 mil habitantes, o primeiro prêmio ficou para a prefeitura municipal 
de Motuca, seguida de Tupi Paulista e Santo Antonio da Alegria. Marília foi 
a vencedora da categoria de 50 mil a 300 mil habitantes, que também pre-
miou Bragança Paulista, Leme e Itapeva. No grupo acima de 300 mil habi-
tantes, a prefeitura vencedora foi a de São Bernardo do Campo, seguida de 
São José do Rio Preto, Jundiaí, Ribeirão Preto e Guarulhos, respectivamente.

Prêmio CROSP de Jornalismo

CROSPem notícia
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Para o inscrito que prefere a facilidade de poder consultar o jornal CROSP em Notícia on-line, e ainda se preocupa com o meio ambiente, o Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo oferece a oportunidade de alterar a forma de recebimento da versão impressa para a versão digital.

Além da praticidade, a versão digital é excelente alternativa para a preservação dos recursos naturais, já tão devastados. 
Para todos aqueles que já utilizam o meio eletrônico como facilitador de diversas tarefas do dia a dia, o CROSP sugere a adoção da versão on-line, 

podendo voltar à versão impressa a qualquer momento, quando bem desejar. 
A opção pelo jornal digital também oferece a possibilidade de arquivar todas as edições para ler quando quiser e, ainda, imprimir, se necessário. Para 

fazer esta opção, basta enviar um e-mail para secretario@crosp.org.br.

CROSP em Notícia: em versão digital

O site do CROSP está sendo atualizado diariamente, trazendo notícias importantes aos 
cirurgiões-dentistas, além de informações úteis a gestores e pacientes. 

Em www.crosp.org.br há também serviços voltados a inscritos e profi ssionais, como a versão completa 
do Novo Código de Ética Odontológica, um guia de Orientação e Modelo de Representação para denúncias 
éticas, trazendo um passo a passo para coibir abusos por parte das operadoras de planos odontológicos e 
auxiliando os profi ssionais a encaminhar suas denúncias ao Conselho diante de indícios de infração. 

Estão disponíveis para download gratuito as ferramentas do projeto Vamos Nos Proteger, os folderes 
das diversas câmaras técnicas do Conselho: Dentística e Periodontia (Clareamento Dental), Disfunção 
Temporomandibular e Dor Orofacial, Endodontia, Implantodontia, Odontologia Legal, Odontopediatria, 
Ortodontia, Ortopedia Funcional dos Maxilares, Periodontia, Prótese Buco Maxilo Facial e Prótese Dentária.

Vale lembrar que a ideia é ir além. Em breve o site passará por um processo de reformulação total, para 
melhor atender a você. Acesse www.crosp.org.br e fi que por dentro!

www.crosp.org.br, mais dinâmico  

A situação atual da Odontologia em nosso país refl ete a situação geral 
do país: falta de pacientes, consultórios sendo fechados, perguntas sem 
respostas, indignação. 

Perguntas estão no ar nas conversas, nas redes sociais, nos encontros 
científi cos, enfi m, em todos os lugares em que a Odontologia se faz 
presente.

Assuntos deixados de lado devem ser tratados com coragem e de 
imediato, e problemas que afl igem os cirurgiões-dentistas devem ser 
combatidos.

Atualmente, o assunto de maior repercussão é a melhoria do 
relacionamento entre os colegas e os convênios, a necessidade de 
aplicação de valores mínimos para uma boa remuneração, assim como 
a valorização do trabalho do cirurgião-dentista perante estas empresas.

Mas também são discutidos vários outros assuntos: reavaliação e 
reestruturação do novo Código de Ética, punição ética aos que praticam 
preços vis e aos que exploram os colegas, melhoria salarial nos âmbitos 
público e privado, implantação de valores mínimos salariais para os 
concursos públicos e para outros empregos, combate à abertura de 
novos cursos e de novas vagas, reformulação do processo eleitoral, 
implantação da comissão de ética itinerante, implantação do exame de 
profi ciência, fi scalização do Conselho junto aos cursos de graduação 
e de especialização, criação de grupos de discussão permanentes, 

Perspectiva: A voz e a vez de todos
utilização de tabelas de valores de procedimentos, informatização dos 
procedimentos de fi scalização, participação da Odontologia no cenário 
político brasileiro, participação ativa da Odontologia nos Conselhos 
Municipais e Estaduais de saúde, participação nas coordenações de 
saúde, na ANS, no Ministério da Saúde, na ANVISA, no MEC e muitos 
outros assuntos estão sendo questionados por colegas de todo o 
Estado de São Paulo.

O CROSP vai encarar com responsabilidade e atuar diretamente 
nos assuntos que são pertinentes a um Conselho Profi ssional, ou seja, 
ética e fi scalização, e nos que não forem de sua competência, atuará 
permanentemente junto às entidades para que possam assumir seus 
papéis em seus campos de atuação.

A união entre nós é indispensável. Precisamos levantar bandeiras, 
para o bem da Odontologia. E que tudo isto não fi que no DISCURSO...

O CROSP precisa de sua ajuda e participação neste momento da 
Odontologia e assume o compromisso de fazer a parte que lhe cabe. 
Com ÉTICA.

Envie suas sugestões, críticas, intenção de participar de discussões 
e comissões, ou qualquer outra forma de participar e ajudar no e-mail 
vamosparticipar@crosp.org.br.

CROSP - GESTÃO 2013-2015

Comunicação
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