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CARTA AO LEITOR

O voto

Conheça o papel da

pela Odontologia
N

o próximo dia 13 de

atentos às pautas locais e nacionais

fevereiro os profissionais

da saúde, e expressem continuamente

da Odontologia paulista irão

suas opiniões nas reuniões, nos

exercer um direito fundamental
para a representação democrática
da classe: o voto. O fortalecimento
da fiscalização e dos princípios éticos
da profissão, além da valorização
da categoria, são resultados diretos
dos votos de cada um dos inscritos
do Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (CROSP), o que possibilita
que o trabalho em prol da saúde
bucal seja cada vez mais disseminado
na sociedade.
A participação no pleito é a demonstração
efetiva de que aqueles que praticam a
Odontologia no estado de São Paulo estão
engajados em favor do desenvolvimento
da profissão – ademais, é um compromisso
com os colegas de classe e o exercício
de uma conquista que reflete diretamente

ÉTICA
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A participação
no pleito é a demonstração
efetiva de que aqueles
que praticam a
Odontologia no estado
de São Paulo estão
engajados em favor
do desenvolvimento
da profissão – ademais,
é um compromisso
com os colegas de classe
e o exercício de uma
conquista que reflete
diretamente nos rumos
que a categoria vai tomar

nos rumos que a categoria vai tomar.

na Odontologia

Cabe ao profissional
a fiscalização ética e
técnica da instituição
que representa; sua função
envolve compromisso
com a sociedade e com
a classe odontológica

eventos e nos canais de comunicação

A

disponibilizados pelo Conselho.

responsabilidade técnica na Odontologia
é um compromisso duplo do profissional:
com a sociedade e com a categoria.
É um marco do comprometimento com o exercício
seguro e ético da profissão. Por isso, trata-se
de um conjunto de obrigações que não se restringe
à assinatura de um documento.
O Código de Ética Odontológica, em seu
Art. 33, institui que “cabe ao responsável técnico
a fiscalização técnica e ética da instituição
pública ou privada pela qual for responsável,
devendo orientá-la, por escrito, inclusive sobre
as técnicas de propaganda utilizadas”. Ao aceitar
essas responsabilidades, o cirurgião-dentista
fica encarregado de conduzir a empresa nos
procedimentos fundamentais para que os serviços
e produtos odontológicos sejam oferecidos em
plena conformidade com a lei. É encargo do
responsável técnico, assim, orientar a empresa
e os profissionais que nela atuam sobre o que
determina o Código de Ética, inclusive no que diz
respeito ao relacionamento com pacientes e entre
colegas, quanto às exigências e documentações
que envolvem o prontuário odontológico, sigilo
profissional, comunicação em mídias sociais e
digitais, dentre outros. Dessa forma, na hipótese
de infrações, quem desempenha a função de
responsável técnico arcará com as consequências das
atitudes e escolhas tomadas pelo estabelecimento.

O CROSP inicia 2019 reforçando
a responsabilidade perene de zelar
pela ética profissional e seu compromisso
de seguir intensificando a atuação
fiscalizatória, um trabalho que,
simultaneamente, promove o prestígio
daqueles que se dedicam à Odontologia
e assegura que a saúde bucal da população
seja atendida em total conformidade
com a ética e as diretrizes sanitárias.
Confira, nesta edição do CROSP Em
Notícia, todos os detalhes da eleição para
a direção do Conselho no biênio 2019-2021,
além de matérias com informações úteis
e atuais para o seu dia a dia profissional.
Desejamos a todos uma boa leitura
e uma ótima eleição.

Vale ressaltar que o voto não encerra

Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo

a participação nas atividades e discussões
coletivas, é importante que todos estejam
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responsabilidade técnica
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Faz parte da alçada desse cargo responder a
possíveis processos éticos e judiciais, de forma direta
ou solidária, junto com a clínica ou com o cirurgiãodentista que desrespeitarem as normas vigentes,
nos limites de suas atribuições. A Lei Federal
nº 5081/66 reforça o enquadramento dos ocupantes
dessa posição como corresponsáveis em caso de
desvios, erros ou omissões: “O cirurgião-dentista
tem responsabilidade sobre os atos que praticar
em decorrência de seu exercício profissional, o que
inclui a responsabilidade técnica, inclusive sanitária,
assumida perante um estabelecimento comercial”.
É importante atentar, portanto, ao fato de que

ÉTICA
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em que exerça sua responsabilidade”.
Se o responsável técnico receber ordens que
transgridam o Código de Ética, as regras da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
ou quaisquer outras leis que regulem o tema,
deverá produzir um documento que formalize as
anormalidades, expondo as restrições eventualmente
existentes e o que dispõem as normas infringidas.
O mesmo deve ocorrer se ele, simplesmente,
verificar práticas e procedimentos inadequados.
Em seguida, o relatório tem de ser encaminhado
ao seu superior direto, com um requerimento
para que sejam tomadas as providências para
eliminar os problemas. Se essas observações
não forem acatadas, o profissional poderá fazer
uma denúncia ao CROSP.

O cirurgião-dentista
também está autorizado a
exercer, ao mesmo tempo, a
responsabilidade técnica de
uma prestadora de assistência
odontológica e de uma
empresa comercializadora
ou industrializadora de
mercadorias odontológicas

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

Vigilância Sanitária

Quando detectar a prática de violações às leis
que disponham sobre o exercício odontológico, o
responsável técnico que atuar em território paulista
deve informar, com urgência, o fato ao Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)

Fabricantes, distribuidores
e vendedores de
mercadorias odontológicas
As empresas produtoras, comercializadoras
e distribuidoras de itens odontológicos também
precisam contar com um responsável técnico.
O profissional fará a interface dessa organização
com pacientes e Conselhos Regionais.
O cirurgião-dentista, nessa circunstância,
prestará esclarecimentos sobre eventuais
infrações éticas, regimentais ou legais
à entidade pela qual estiver respondendo.

Laboratório de Prótese Dentária

Comunicação imediata
Quando detectar a prática de violações às leis
que disponham sobre o exercício odontológico,
o responsável técnico que atuar em território
paulista deve informar, com urgência, o fato ao
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP). É o que estabelece o Art. 33 do Código
de Ética Odontológica: “É dever do responsável
técnico informar ao Conselho Regional,
imediatamente, por escrito, quando há constatação
de cometimento de infração ética na empresa

Trata-se de uma ordem disposta na Resolução
CFO 63/2005, no Art. 88 e nos seguintes.
“Não se admite o acúmulo de responsabilidade
técnica por prestadoras de assistência
odontológica, direta ou indireta, mesmo
que seja por filiais, sucursal ou filiada”.
A proibição, no entanto, permite algumas
exceções – o cirurgião-dentista poderá assumir
a responsabilidade técnica de duas entidades
prestadoras de serviços odontológicos quando
uma delas tiver fins filantrópicos. Além disso, o
profissional deve ser o único a atender no local

Também está entre as atividades do responsável
técnico garantir que sejam cumpridas as
determinações da Anvisa e dos órgãos similares
no estado e nas prefeituras. Ainda de acordo
com a Resolução 63/2005 do CFO, em seu Art.91:
“As entidades prestadoras de serviço odontológico,
constituídas tanto na forma individual como
coletiva, deverão atender às normas de
biossegurança, de proteção radiológica, ambiental
e de higiene previstas nas legislações competentes,
federais, estaduais e municipais”.
O objetivo dessas imposições é assegurar a
segurança, tanto de pacientes como de profissionais
do setor. Nesse caso, o responsável técnico tem
de respeitar o direito do cirurgião-dentista de se
recusar a trabalhar em condições inapropriadas,
perigosas ou nocivas. Essa prerrogativa vale tanto
para instituições públicas como privadas.

A responsabilidade técnica dessas empresas deve
ser assumida por cirurgião-dentista ou técnico em
prótese dentária, seguindo as mesmas normativas
dispostas para as demais empresas do ramo
odontológico, sem exceções.

Acúmulo do cargo
Devido à seriedade das incumbências da
responsabilidade técnica, não é autorizado o
acúmulo do cargo em mais de uma instituição.

Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

essa atribuição não pode ser apenas burocrática.
É indispensável que o cirurgião-dentista, no
exercício desse posto, tenha familiaridade com
as atividades da clínica ou organização, com
poderes para intervir em situações que tenham
desdobramentos éticos, que envolvam as normas
sanitárias e direitos previstos no Código de Defesa
do Consumidor. Para tanto, é essencial que, de fato,
ele esteja presente com frequência no local, a fim
de monitorar as tarefas e serviços em andamento.
O cadastro nos Conselhos Regionais de
Odontologia (CROs) é outro quesito compulsório
para exercer o cargo, de acordo com a Resolução
63/2005 do Conselho Federal de Odontologia
(CFO). “Necessariamente, o responsável técnico
deverá ser inscrito – como pessoa física ou
jurídica – no Conselho Regional da jurisdição
onde se encontrar instalada a clínica sob sua
responsabilidade.” O profissional também tem de
manter em dia as suas obrigações financeiras com
a tesouraria do órgão no qual estiver cadastrado.

Foto: Shutterstock
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beneficente e não pode ser remunerado.
O cirurgião-dentista também está autorizado
a exercer, ao mesmo tempo, a responsabilidade
técnica de uma prestadora de assistência
odontológica e de uma empresa comercializadora
ou industrializadora de mercadorias odontológicas.
Outra circunstância na qual é viável se encarregar
de duas funções técnicas simultaneamente é entre
as empresas comercializadoras e produtoras
de artigos ligados à área. A possibilidade de
um cirurgião-dentista assumir mais de um posto
como esse é liberada ainda nos casos de clínicas
pertencentes à administração direta ou indireta,
federal, estadual ou municipal.

Desligamento
O profissional possui o direito de desistir de
ser o responsável técnico sob a condição de que
comunique, por escrito, o Conselho Regional
e desde que comprove ter dado ciência de
seu afastamento à entidade da qual pretende
desvincular sua responsabilidade técnica.
Já a empresa tem 30 dias para nomear um novo
profissional para o cargo. Caso contrário, sua
inscrição poderá ser cancelada. Para preencher
esse posto, é obrigatório entregar uma declaração
de responsabilidade técnica com cópias simples
da cédula da identidade emitida pelo CROSP
ou CPF e RG do profissional substituto do cargo.
Esse processo é gratuito.

DOCUMENTO
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Carteira profissional do CROSP é

prova de identidade
Aceito em todo o território nacional, documento é válido de viagens aéreas domésticas à
abertura de contas bancárias, entre outras circunstâncias que exigem apresentação civil

O

documento de identificação profissional
emitido pelo Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP)
é legalmente aceito como prova de identidade
em todo o território nacional. Dessa forma,
os profissionais que o portam podem e devem
utilizá-lo em qualquer atividade que exija
a apresentação civil.

Tal preceito está disposto na Lei Federal
nº 6.206/75. Segundo essa legislação, em seu
Art. 1º: “É válida em todo o Território Nacional
como prova de identidade, para qualquer efeito,
a carteira emitida pelos órgãos criados por lei
federal, controladores do exercício profissional”.
Assim, prestadores de serviços, indústrias,
convênios médicos, órgãos governamentais,

entre outras organizações, são obrigados a aceitar
a cédula do CROSP.
Essa disposição abrange todas as circunstâncias
nas quais for necessária a apresentação da
identidade civil para fins legais – pode ser para
abrir uma conta bancária, contratar um serviço,
se tornar sócio de um clube, alugar um carro
ou até mesmo para fazer uma compra.

É válida em todo o território nacional
como prova de identidade, para qualquer
efeito, a carteira emitida pelos órgãos
criados por Lei Federal, controladores do
exercício profissional. Assim, prestadores
de serviços, indústrias, convênios médicos,
órgãos governamentais, entre outras
organizações, são obrigados a aceitar
a cédula do CROSP

Fotos: Shutterstock
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DOCUMENTO
Desde 2011, por exemplo, a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) passou a consentir
de forma sistemática a carteira do CROSP como
prova de identidade para viagens domésticas. A
medida engloba todos os aeroportos brasileiros.

Exames
complementares

CROSP ajuda a garantir direito
de cirurgião-dentista

Documento do CROSP
contribui para combate
ao exercício ilegal da profissão
A carteira profissional do CROSP tem como
principal objetivo comprovar a habilitação para
o exercício das atividades de cirurgião-dentista.
A falta desse documento, em muitos casos, já serviu
para confirmar a prática irregular da Odontologia.
Foi o que aconteceu, por exemplo, no final de
2018 em Sorocaba, quando uma auxiliar de saúde

para diagnósticos precisos
Procedimentos solicitados pelos cirurgiões-dentistas
devem ser cobertos pelos planos privados de assistência
à saúde; entenda detalhes e como proceder

bucal foi denunciada por atuação clandestina em
um consultório do bairro Vila Helena. A suspeita
foi flagrada prestando atendimento a um paciente,
ato que é considerado crime.
Quando cobrada pelos fiscais do Conselho,
ela não tinha a carteira profissional de cirurgiãdentista, mas sim a de auxiliar de saúde bucal.
É muito importante saber que as profissões
de auxiliares e de técnicos em saúde bucal são
regulamentadas pela Lei Federal 11.889/2008.
O desempenho ilegal da Odontologia é crime
previsto no Art. 282 do Código Penal, com
punições que vão de prisão a multas.
Em agosto de 2017, na cidade de Guarulhos,
o CROSP registrou outro caso bem parecido.
Desta vez, o alvo das acusações foi flagrado

Como tirar a cédula de inscrição
definitiva do CROSP
Para fazer a inscrição definitiva como
cirurgião-dentista e retirar a carteira
do CROSP, o profissional deve apresentar
o diploma original com duas cópias
simples desse documento, tanto da frente
como do verso.
É essencial ainda o histórico escolar da
universidade e cópias simples do mesmo.
Também são indispensáveis as versões originais
do CPF, RG, título de eleitor, certificado de

reservista, certidão de nascimento e certidão
de casamento (se divorciado, com averbação).
São exigidas cópias para todos esses documentos.
Por fim, deve-se apresentar um comprovante
de endereço atualizado, como conta de água, de
energia elétrica ou de telefone fixo. Para retirar
a carteira, o interessado deve levar uma foto 2x2
e outra 3x4. Vale lembrar que a CNH (Carteira
Nacional de Habilitação) não é aceita para suprir
nenhum desses documentos.

cuidando de um paciente, sendo que outros
dois ainda o aguardavam na sala de espera.
Ao ser questionado pelos agentes de
fiscalização, o homem que falsamente se passava
por um cirurgião-dentista não mostrou a sua
identificação profissional. Mais uma vez, devido
à ausência do registro, foi possível constatar
o desrespeito à lei.

Como emitir a
segunda via da
carteira profissional
Em caso de extravios ou roubos, é
possível solicitar uma segunda via da
cédula definitiva de cirurgião-dentista.
Nesse caso, serão fundamentais os
originais e as cópias simples do CPF,
RG, título de eleitor e de um boletim
de ocorrência. É necessário entregar
ainda uma foto 2x2 colorida e de fundo
branco, bem como comprovante
de endereço recente.
Também é possível agendar o
atendimento por meio do canal
www.crosp.org.br/crospatende. O CROSP
está sempre pronto para esclarecer
as dúvidas dos inscritos. Veja outras
respostas na seção “CROSP Responde”
ao final deste jornal.

E
Imagem meramente ilustrativa/Shutterstock

Em outubro de 2018, um cirurgião-dentista
procurou o CROSP depois de ter a sua permissão
de usar a carteira profissional negada por uma
prestadora de serviços de telefonia. Síndico de
um prédio, ele relatou que a empresa exigiu seu
RG e seu CPF para a aquisição de um celular
que seria utilizado por funcionários desse edifício.
“Como um cirurgião-dentista, fiquei muito
ofendido com a postura da empresa, ainda mais
porque seus funcionários admitiram que a carteira
da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) é
aceita normalmente”, informou o profissional
ao Conselho, que pediu para não ser identificado.
Diante dessa ilegalidade, o CROSP
oficiou a companhia, informando-a sobre o
descumprimento à lei federal 6.206/75. Pouco
tempo depois de ser comunicada, a empresa
voltou atrás em sua decisão ilícita.
“Fiquei impressionado com a pronta resposta do
CROSP, em uma carta muito bem fundamentada,
clara e direta em defesa dos direitos da nossa classe.
Apenas três dias após o envio do documento,
a operadora mandou um representante ao prédio
para entregar pessoalmente o chip ao zelador,
sem fazer nenhuma outra imposição
ou questionamento”, conta o cirurgião-dentista
que teve a prerrogativa violada.

REQUERIMENTO
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stá consolidado no país o direito de os
cirurgiões-dentistas solicitarem exames
bioquímicos ou por imagem para assegurar
a saúde integral dos pacientes, seja para formar o
diagnóstico e o planejamento terapêutico ou para
acompanhar a evolução do caso clínico durante
e após o tratamento. Se esses pedidos estiverem
no rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) ou no contrato com o plano, os
laboratórios e as operadoras não poderão negá-los.
Mais do que uma permissão para o profissional,
trata-se de uma garantia aos cidadãos. Afinal,
as intervenções odontológicas podem provocar
consequências em todo o organismo, dependendo

11

REQUERIMENTO

Exames para segurança
no tratamento
Nesse cenário, o cirurgião-dentista precisa
tomar consciência de seu papel social na
prestação dos serviços. Além de conhecer seus
próprios direitos, faz parte de suas atribuições
orientar os pacientes sobre o assunto.
Há diversos exames laboratoriais que o
cirurgião-dentista pode solicitar aos laboratórios
para o tratamento seguro dos pacientes, evitando
complicações no quadro de saúde. Para um paciente
diabético, por exemplo, o cirurgião-dentista pode

É importante salientar
que, ainda que o
cirurgião-dentista não
tenha conhecimento
prévio das patologias
mencionadas, a solicitação
de tais exames é lícita,
uma vez que cabe ao
profissional investigar
situações capazes de
interferir no diagnóstico,
no planejamento, na
execução e na evolução
do tratamento

o paciente deve ser direcionado ao profissional
competente para fechamento do diagnóstico
e efetivo tratamento médico.

solicitar a glicemia em jejum e a hemoglobina
glicada. Já para o paciente renal crônico, pode
solicitar os níveis de ureia e creatinina. Para
pessoas com problemas hepáticos, o profissional
da Odontologia pode requerer o TGO e o TGP.
Além disso, nos casos de uso de bisfosfonatos ou
alendronatos, está autorizado o CTX. Já para aqueles
que fazem uso de anticoagulantes (dependendo
da droga), pode-se pedir o INR.
É importante salientar que, ainda que o
cirurgião-dentista não tenha conhecimento
prévio das patologias mencionadas, a solicitação
de tais exames é lícita, uma vez que cabe
ao profissional investigar situações capazes
de interferir no diagnóstico, no planejamento,
na execução e na evolução do tratamento.
Precisa haver bom senso e boas práticas na
solicitação de exames, a qual deve estar restrita
e/ou vinculada às necessidades decorrentes do
tratamento odontológico. Não cabe ao cirurgiãodentista investigar situações clínicas se não
em decorrência do atendimento odontológico.
Ademais, sendo verificada alguma alteração
sistêmica, de responsabilidade da área médica,

Negativa dos planos
e laboratórios
A alegação de que pedidos de exames
solicitados por cirurgiões-dentistas devem ser
avalizados por médicos ou de que apenas a
indicação do CRO não basta para a liberação
do procedimento configura infração à Lei
Federal nº 5081/66, que regulamenta a
competência do cirurgião-dentista e seu
exercício profissional; à Lei Federal nº 9656/98,
que regula os planos de saúde e odontológicos;
e ao Código de Defesa do Consumidor.
No caso de uma negativa, o primeiro passo é
conferir se o exame recusado está no rol da ANS
ou se possui cobertura no contrato firmado com
a operadora do plano. Em seguida, é preciso que
o usuário solicite uma argumentação por escrito
ao laboratório que rejeitar um requerimento
indevidamente. Com a recusa documentada, o
paciente deve procurar o convênio e apresentar
reclamação, pleiteando seus direitos. Isso pode
agilizar o tratamento odontológico, uma vez
que, na maioria dos casos, as operadoras acabam
autorizando as análises.
Se o plano persistir na recusa, o usuário
deverá ser instruído a formalizar a queixa junto
à ANS e ao PROCON-SP. Para o cirurgiãodentista, é muito importante a comunicação
do caso ao CROSP, já que a consolidação de
tal direito precisa ser acompanhada de perto
para ser protegida. Sem a participação ativa dos
profissionais, o Conselho não tem como cobrar
as providências e punições de todos os casos
de descumprimento à lei.

Histórico da conquista
desse direito
O CROSP, ao lado de outras entidades,
engajou-se desde 2005 na luta para que o
cirurgião-dentista pudesse solicitar os testes
laboratoriais. À época, representantes do
Conselho foram pessoalmente levar à ANS,
no Rio de Janeiro, esse pleito.
Até então, havia lacunas na Resolução
nº 8 do Conselho de Saúde Suplementar
(CONSU) da ANS. Estabelecido pela Lei nº
9.656, de 1998, o CONSU já garantia esse
direito, mas os planos de saúde não o obedeciam.
Com a publicação da súmula nº 11
da ANS, a legislação ganhou novo texto,
mais explícito, favorecendo a atuação
odontológica e a saúde dos pacientes.
Confira o que diz o documento:
1. A solicitação dos exames laboratoriais/
complementares previstos no art. 12, inciso
I, alínea b, da Lei nº 9.656, de 1998, e dos
procedimentos abrangidos pelas internações
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das condições de saúde de cada indivíduo –
ou seja, a atuação na Odontologia é local,
mas a repercussão é sistêmica.
Dessa forma, os profissionais da área têm a
prerrogativa de contar com relatórios médicos
laboratoriais para individualizar o tratamento
e tomar decisões sobre anestesia, procedimentos
e medicação. Nos últimos anos, as operadoras
e os laboratórios vêm colaborando para o respeito
à lei. Como resultado, o número de negativas
tem caído. A recusa, porém, ainda acontece.
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hospitalares, de natureza bucomaxilofacial
ou por imperativo clínico, dispostos no art. 12,
inciso II, da mesma lei, e no art. 7, parágrafo
único da Resolução CONSU nº 10, de 1998,
devem ser cobertos pelas operadoras de planos
privados de assistência à saúde, mesmo quando
promovidos pelo cirurgião-dentista habilitado
pelos respectivos conselhos de classe, desde que
restritos à finalidade de natureza odontológica;
2. As solicitações das internações
hospitalares e dos exames laboratoriais/
complementares, requisitadas pelo cirurgiãodentista, devidamente registrado nos
respectivos conselhos de classe, devem ser
cobertas pelas operadoras, sendo vedado negar
autorização para realização de procedimento,
exclusivamente, em razão do profissional
solicitante não pertencer à rede própria,
credenciada ou referenciada da operadora;
3. A solicitação de internação, com base
no art. 12, inciso II da Lei nº 9.656, de 1998,
decorrente de situações clínicas e cirúrgicas
de interesse comum à Medicina e à Odontologia
deve ser autorizada mesmo quando solicitada
pelo cirurgião-dentista, desde que a equipe
cirúrgica seja chefiada por médico;
4. A cobertura dos procedimentos de
natureza odontológica se dará respeitando o
rol de procedimentos da ANS, contemplando
todas as doenças que compõem a CID
da Organização Mundial de Saúde e, também,
a segmentação contratada entre as partes.

Resoluções do CFO
A autorização para os profissionais de
Odontologia pedirem os exames laboratoriais
também está prevista em regulamentos
do Conselho Federal de Odontologia (CFO).
A Resolução CFO 63/2005, no artigo 36,
determina: “No exercício de qualquer
especialidade odontológica, o cirurgiãodentista poderá prescrever medicamentos
e solicitar exames complementares que
se fizerem necessários ao desempenho
em suas áreas de competência”.
Já a Resolução CFO 43/2003 afirma:
“A solicitação de exames complementares
por parte do cirurgião-dentista não
pode sofrer nenhuma objeção por parte
das operadoras de planos de saúde”.

Informações
no pedido do
cirurgião-dentista
Na solicitação de avaliações
laboratoriais, o profissional deve inserir
o nome do paciente, a nomenclatura
da análise e a necessidade de laudos
específicos, se for o caso. O carimbo
do profissional também tem de constar
do documento, bem como o número
de cadastro junto ao CROSP.

ANÁLISE
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Efeitos da
depressão

na saúde bucal
Cirurgião-dentista
deve ter visão sistêmica
do paciente para
identificar o problema;
trabalhar de forma
integrada com a equipe
multiprofissional
é fundamental

C

Atenção aos
sintomas de seu
paciente que podem
indicar quadro
de depressão
Causa multifatorial, tratamento
multiprofissional
A depressão pode acarretar alterações
vasculares nos microvasos, principalmente dos
tecidos de suporte dos dentes, que podem causar
mobilidade dentária, retração gengival e levar até
à queda de dentes. Esses casos são mais comuns
em depressão crônica com presença de bruxismo.
Nesse cenário, os cirurgiões-dentistas devem estar
preparados para diagnosticar e saber como e para
quem encaminhar. A identificação de problemas

comumente associados à depressão é fundamental
para ligar o sinal de alerta do profissional,
que deve estar em dia com a literatura da área.
Os especialistas que costumam receber pacientes
encaminhados com problemas de depressão são
os cirurgiões-dentistas especialistas em DTM
e Dor Orofacial, o odontogeriatra, o psicólogo,
o reumatologista (em casos de fibromialgia) ou
mesmo o nutrólogo ou nutricionista pode ajudar.
Deve-se ter em vista que os antidepressivos mais
comumente prescritos levam, na maioria dos casos,
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irurgiões-dentistas devem estar
atentos aos impactos da depressão na
saúde bucal, tendo em vista efeitos de
medicamentos utilizados pelos pacientes e demais
consequências que a doença traz no âmbito
odontológico. Segundo dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS), há mais de 300 milhões
de pessoas vivendo com depressão – entre 2005
e 2015, ainda de acordo com a entidade, houve
um aumento de 18% de novos casos.
Além do preconceito que as pessoas com
depressão enfrentam, o medo do estigma faz com
que muitas desistam do tratamento de saúde que
precisam; e, quando o fazem, sofrem os efeitos dos
medicamentos, muitos dos quais impactam a saúde
bucal. De acordo com o Dr. João Paulo Tanganeli,
membro da Câmara Técnica de Disfunção
Temporomandibular e Dor Orofacial, as disfunções
da articulação temporomandibular (ATM)
são algumas das consequências causadas pela
depressão, juntamente com o estresse e a ansiedade.
Índices de depressão e ansiedade costumam
ser maiores em pacientes portadores de Disfunção
Temporomandibular e Dor Orofacial (DTM) do
que em indivíduos sadios. Há estudos científicos
com evidências de que, após o tratamento, esses
índices melhoram. A situação se agrava, no
entanto, quando há patologias associadas ou
comorbidades, como fibromialgia, depressão e
DTM. Tendo em vista, portanto, as relações com
aspectos não odontológicos, é importante que
o especialista em DTM e Dor Orofacial tenha
o costume de enxergar o paciente de maneira
integral, não se limitando apenas à face.

Foto: Shutterstock
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à xerostomia, ou seja, diminuição da salivação.
A ausência da saliva, por sua vez, potencializa os
riscos de cárie. Os medicamentos podem, ainda,
desencadear o bruxismo em quem não tem
e piorar o quadro naqueles que já apresentavam
a condição; é importante lembrar que as dores
crônicas são muito mais comuns em mulheres
do que em homens, na proporção de 4 para 1.
Nos casos de indivíduos com estresse permanente,
hormônios como o cortisol e a hidrocortisona
circulam em maior quantidade e de forma contínua,

desregulando o sistema imunológico. Com as
defesas do organismo prejudicadas, condição
somada à possível falta de higiene e a consequente
ação das bactérias que aderem aos dentes, é preciso
um tratamento multidisciplinar.
Caso o paciente já esteja sendo acompanhado
por um profissional de atendimento à saúde, é
preciso considerar a interação medicamentosa entre
os psicofármacos e os anestésicos nos tratamentos
dentários, uma vez que podem potencializar
os efeitos colaterais dos antidepressivos.

• Diminuição do prazer de viver
ou interesse pelas coisas
• Humor deprimido
• Perda ou ganho de peso acentuado
• Insônia ou hipersonia frequente
• Fadiga e perda de energia
• Sentimento de inutilidade
• Diminuição da capacidade
de concentrar
• Agitação ou retardo psicomotor
• Perda de memória
• Pensamentos de morte recorrentes

PROTEÇÃO

ALERTA

Atenção aos indícios de

Alerta permanente contra produtos

ilegais

violência doméstica
Anamnese pode revelar sinais de agressões, e abordagem com o paciente deve ser
cuidadosa; denúncia é protegida por leis que permitem a quebra do sigilo profissional

Riscos para profissionais e
pacientes é alto e compromete
o desempenho de tratamentos

N

ão é novidade que a violência é um grave
problema da realidade brasileira, mas são
especialmente alarmantes os números
que trazem um cenário, muitas vezes, estabelecido
nos próprios domicílios do país. De acordo
com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
em 2017, o Brasil registrou 606 casos de violência
doméstica e também foram contabilizados 164
casos de estupros por dia.
Diante desses números, é muito provável que,
em algum momento, uma vítima de violência seja
atendida por um cirurgião-dentista. Segundo a
cirurgiã-dentista Dra. Marcia Boen Garcia Liñan,
o fato de o profissional trabalhar com cabeça
e pescoço facilita a detecção desses casos, até
mesmo em outras áreas do corpo. “Eu já encontrei
no serviço público uma criança com queimaduras
de cigarro nas costas. E só descobri porque ela
não conseguia encostar na cadeira”, conta Boen.

Os cirurgiões-dentistas devem ter em mente
que é fundamental denunciar quando há
suspeita de violência. Há leis que amparam
a quebra do sigilo profissional e preveem a
notificação compulsória, como a Lei Maria da
Penha (11.340/2006), o Estatuto da Criança e
do Adolescente (8.069/1990) e o Estatuto do
Idoso (10.741/2003); o próprio Código de Ética
Odontológica, aprovado pela Resolução CFO
118/2012, também libera o cirurgião-dentista
do sigilo diante de casos de violência.
Em uma anamnese feita com qualidade, é
possível identificar alguns sinais que podem ser
indicativos de eventuais agressões ao paciente.
Hematomas no olho, no pescoço ou em partes
visíveis, por exemplo, devem ser o gatilho para o
profissional levantar questionamentos. É preciso,
no entanto, muito cuidado na forma de abordar
a questão – a discrição é essencial para que se
obtenha a informação. Uma pergunta direta e
brusca pode assustar o paciente e, assim, levá-lo
a negar a agressão que possivelmente sofreu.
Uma vez constatada a suspeita, o cirurgiãodentista deve preencher a ficha do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
com a denúncia de violência doméstica e
encaminhar o documento para uma autoridade
sanitária. Estão aptas a receber as fichas do
SINAN as unidades básicas de saúde, equipes

de saúde da família, centros de apoio psicológico,
hospitais municipais e secretarias municipais
ou estaduais de saúde.
Após a denúncia ser efetuada, são os órgãos
responsáveis que farão a investigação e
encaminharão as informações para o Ministério
Público. Em alguns casos, os profissionais ficam
com receio de represálias dos agressores e
acabam não protocolando a denúncia. Por
isso, os cirurgiões-dentistas devem ter em
mente que não estarão envolvidos no processo
que é desencadeado após a denúncia.

Denúncia é amparada
juridicamente
O conhecimento legal é um importante
aliado para a denúncia de casos de violência,
pois confere o amparo jurídico para que os
profissionais da saúde tenham segurança de
que estão agindo corretamente ao denunciar.
A Portaria 104 do Ministério da Saúde, publicada
no Diário Oficial da União (DOU) de 26 de
janeiro de 2011, estabelece que “os profissionais
de saúde e de estabelecimentos públicos de
ensino estão obrigados a notificar as secretarias
municipais ou estaduais de Saúde sobre
qualquer caso de violência doméstica
ou sexual que atenderem ou identificarem”.
A Lei nº 10.778/2013, também estabelece a
notificação compulsória, no território nacional,

do caso de violência contra a mulher que for
atendida em serviços de saúde públicos ou privados.
Vale ressaltar, ainda, que o Código de Ética
Odontológica, no Artigo 14, aponta como justa causa
para a quebra do sigilo profissional a “colaboração
com a justiça nos casos previstos em lei”.

Sobre o SINAN
De acordo com o Ministério da Saúde,
o uso do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN),
de forma descentralizada, contribui
para a democratização da informação,
permitindo que todos os profissionais
de saúde tenham acesso aos dados e os
tornem disponíveis para a comunidade.
O objetivo é fazer com que a ferramenta
seja um instrumento relevante para
a notificação e investigação de
casos de doenças e agravos, auxiliar
o planejamento da saúde, definir
prioridades de intervenção, além
de permitir que seja avaliado o impacto
das intervenções.
É possível entrar em contato com o
SINAN pelo e-mail sinan@saude.gov.br
e telefone (61) 3315-3191. O sistema
também tem um portal online:
http://portalsinan.saude.gov.br

A
Imagem meramente ilustrativa/Istock

Os caminhos para a denúncia
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cena não é ficção: o representante chega com
a malinha repleta de produtos sem registro,
na porta do consultório do cirurgião-dentista,
e a facilidade de comprar mercadoria sem nota fiscal
e com preço mais acessível seduz o profissional.
Mais tarde, depois de o implante duvidoso ser
colocado na boca do paciente, começam a surgir
problemas como dor e deformação do rosto. Nesses
casos, a possibilidade de um processo judicial é grande.
A situação é tão alarmante que os produtos piratas
estão sendo usados em treinamentos e até em sala
de aula de universidades.
A legislação brasileira determina que produtos
utilizados em saúde sejam registrados na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – eles são
classificados em quatro categorias em função do grau de
risco que seu controle representa. Produtos de classe I
são os de menor risco; e os de classe IV, os mais críticos.
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Quanto maior a classe de risco
de um produto, maior é o número e a complexidade
de exigências relacionadas ao seu processo produtivo
e à sua comercialização, de forma a criar condições
que proporcionem a segurança e a qualidade final
dessa mercadoria para o paciente.
“No passado, os produtos eram entregues em
saquinhos, sem esterilização. Esse cenário mudou,
pois a fiscalização se fortaleceu. Todo parafuso
odontológico hoje precisa ter uma embalagem estéril
e individual”, diz Joffre Moraes, Gerente de Estratégia
Regulatória da Associação Brasileira da Indústria
de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos,
Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO).

A primeira fase da Operação
Fake foi deflagrada
pela Anvisa em 2016.
Três empresas clandestinas
foram fechadas, além
de uma clínica de implantes
e uma escola. Uma das
apreensões foi feita em João
Pessoa (PB), onde duas
clínicas odontológicas
foram interditadas
por irregularidades

no mercado; entre outras irregularidades.
A ABIMO faz um alerta que é importante para
os profissionais da Odontologia: os pacientes
podem exigir a documentação dos produtos
que serão usados em implantes e assim eliminar
a possibilidade de utilização de componentes
falsificados. Para cada produto implantado, o ideal
é que o paciente receba um laudo da marca do
implante, da marca do componente – que deve
ser da mesma marca do implante –, bem como
do lote de fabricação e do registro na Anvisa.

Anvisa e Ministério Público
apertam o cerco

Imagem meramente ilustrativa/Istock

O Subcomitê de Implantes Odontológicos da
ABIMO recebe, desde 2014, diversas reclamações
de seus associados em decorrência da venda
de componentes e implantes odontológicos
irregulares ou falsos. Face aos registros, a instituição
observa empresas sem licença ou autorização
de funcionamento e com fabricação de produtos
sem validação da Anvisa; empresas fabricando
para terceiros, que, por sua vez, também não
têm registro de seus produtos; empresas sem
certificação de boas práticas de fabricação ou
com registro de produto vencido e ainda operando

A primeira fase da Operação Fake foi deflagrada
pela Anvisa em 2016. Três empresas clandestinas
foram fechadas, além de uma clínica de implantes
e uma escola. Uma das apreensões foi feita em João
Pessoa (PB), onde duas clínicas odontológicas foram
interditadas por irregularidades.
A ação foi solicitada pela Anvisa de Brasília ao
MP-Procon (Programa de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério Público da Paraíba)
em uma ação conjunta com a Gerência de Vigilância
Sanitária de João Pessoa. Um cirurgião-dentista
foi preso pelo crime de falsificação, corrupção,
adulteração ou alteração de produto destinado
a fins terapêuticos ou medicinais.
Além de implantes e componentes sem registro,
foram encontrados medicamentos vencidos
e com condições de acessibilidade precárias, além

de equipamentos sem a segurança necessária.
Em dezembro de 2016, em Valinhos, no interior
de São Paulo, foram encontradas máquinas para
produzir próteses e peças de carro em uma fábrica
clandestina, sem nenhuma higiene. Além da
fabricação irregular, os fiscais constataram pirataria:
eles faziam cópias de peças e dos nomes
de fabricantes licenciados.
Em março de 2017, na segunda fase da Operação
Fake, a Anvisa fechou uma fábrica que falsificava
implantes dentários e uma distribuidora que
fabricava cópias pirata em Indaiatuba e as distribuía
a partir de Campinas. Na fábrica, foram apreendidos
3.270 componentes falsificados e, na distribuidora,
outras 34.500 unidades.
Segundo a Agência, a estimativa é de que 30%
dos implantes comercializados no país sejam
sem registro ou copiados, mas acredita-se que
este número é ainda maior, devido à entrada de
produtos ilegais no Brasil. Para a ABIMO, a luta
contra a pirataria deve ser permanente. “Apesar
das diligências da Anvisa e de todo o esforço que
empreendemos nessa empreitada, os produtos
piratas continuam no mercado. Recentemente,
foi fechada uma fábrica no Rio Grande do Norte,
e o estande de uma empresa chinesa foi autuado
no último Congresso Internacional de Odontologia
de São Paulo (CIOSP)”, diz Moraes.

Canal para
denúncias
Por meio de sua central de atendimento,
a Anvisa recebe denúncias de
irregularidades. A ligação é gratuita de
qualquer lugar do país, no telefone 0800
642 9782. A Agência pede que a pessoa
descreva o fato e detalhe as informações,
a fim de possibilitar a apuração.

Imagem meramente ilustrativa/Istock

Atenção à procedência
dos produtos

Imagem meramente ilustrativa/Istock
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Guia do

voto 2019

O voto é pessoal, secreto e obrigatório. O profissional que
não votar estará sujeito às penalidades previstas, incluindo à
cobrança de multa eleitoral, conforme o Regimento Eleitoral
do CFO e art. 22 da Lei nº 4.324/64. É possível justificar o voto
até 21 de fevereiro de 2019, ou seja, 08 dias a partir da data de
realização do pleito. A justificativa da não votação por motivo
de enfermidade, ausência do país, impedimento legal ou de força
maior, comprovado plenamente, deverá ser realizada no site
http://votocrosp.elejaonline.com.

Confira o passo a passo especial para a votação
que vai eleger a nova diretoria do CROSP

A

contece a cada dois anos a eleição dos
profissionais que vão trabalhar na gestão do
Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo (CROSP). O pleito é realizado por voto direto,
individual, secreto e obrigatório - nos termos do
Art. 22 da Lei nº 4.324/64 – e define os rumos que a
Odontologia paulista vai tomar no próximo biênio.
Marcada para o dia 13 de fevereiro de 2019, das
00hs até 21h, a eleição será on-line por meio do
site http://votocrosp.elejaonline.com e do aplicativo
ElejaOnline SP, disponível nas plataformas App
Store (iOS) e Google Play (Android).
Para que os profissionais possam exercer
seu direito democrático com tranquilidade e
praticidade, o CROSP Em Notícia preparou um
guia com as principais informações para o voto.

Quem pode votar?

Para estar apto a exercer o direito ao
voto, é preciso:
• Ser cirurgião-dentista inscrito no
CROSP até 60 dias antes da eleição;
• Possuir inscrição principal ou
remida, sendo que o voto não
é obrigatório para o profissional
com inscrição remida;
• Estar em dia com a tesouraria do
CROSP, inclusive com a anuidade
de 2018;
• Estar em pleno gozo dos direitos
profissionais.

!

Atenção!

Quem não pode votar

Não estão aptos ao voto
os cirurgiões-dentistas:
• Com inscrição provisória;
• Com inscrição secundária;
• Em débito com anuidades
e taxas do CROSP;
• Na condição de militar
(aqueles que atuam exclusivamente
na área militar).

Encerramento e apuração

Após o término do período eleitoral,
o sistema de votação será desligado, e
a eleição estará encerrada. A empresa
responsável pela auditoria terá duas
horas para apurar os votos válidos;
em seguida, fará a contagem. Uma
vez que tudo esteja de acordo com as
exigências do edital de contratação do
sistema de eleições online, a auditoria
devera gerar o relatório final, do
qual constará a apuração dos votos.
O documento será enviado ao CFO
e ao CROSP, que procederão com
a divulgação dos resultados.

Senha provisória

Antes da data da eleição, você receberá uma senha provisória,
que será enviada por e-mail ou SMS. Certifique-se de verificar
se a mensagem foi para a caixa de SPAM, quarentena ou lixo
eletrônico de seu servidor de e-mail.

Como recuperar a senha

Caso não receba a senha provisória até 14 de janeiro,
acesse http://votocrosp.elejaonline.com, clique em
“Recuperar Senha” e siga o procedimento indicado.

O passo a passo do voto

Justificativa e multa

Em conformidade com o Regimento Eleitoral do CFO, os profissionais que
estiverem impossibilitados de votar por motivo de enfermidade, ausência
do país, impedimento legal ou regulamentar ou, ainda, de força maior,
deverão apresentar justificativa até 08 (oito) dias a partir da data de
realização do pleito. É importante ressaltar que o cirurgião-dentista que
não votar e deixar de apresentar justificativa dentro do prazo estabelecido
– 21 de fevereiro de 2019 – estará sujeito ao pagamento de multa eleitoral,
conforme prevê a Resolução CFO 80/2007, no valor de um terço da anuidade. Em caso
de reincidência, esse valor será cobrado em dobro, nos termos da Lei nº 4.324/64.

Fotos e ilustrações: Shutterstock e Flaticon
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PASSO 1
Antes de votar

PASSO 2
No dia da eleição

PASSO 3
Faça sua escolha

PASSO 4
Comprovante

Após receber a senha
provisória, enviada por e-mail
ou SMS, acesse o site
http://votocrosp.elejaonline.com
ou o aplicativo ElejaOnline SP
em seu tablet ou smartphone
e cadastre uma senha definitiva.
Esse processo deve ser feito
até 13 de fevereiro de 2019.

O voto estará disponível das 00hs até
21h da quarta-feira, 13 de fevereiro
de 2019. Para votar, acesse o site
http://votocrosp.elejaonline.com
ou o aplicativo ElejaOnline SP
com seu smartphone e entre
com o número do seu CRO, CPF
e a senha definitiva.

Após acessar o portal
de votação, você chegará
na tela com as chapas
concorrentes. Clique
na sua opção e confirme.

Confirmado o voto, o sistema
mostrará uma mensagem de que
o voto foi computado com sucesso.
Você poderá fazer download da
confirmação, ou imprimir a página.
O comprovante estará disponível por
meio do link “Comprovantes” no site
http://votocrosp.elejaonline.com
até 30 dias após a votação.
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ELEIÇÃO

CROSP RESPONDE

Conheça os integrantes e as propostas da

chapa concorrente
A Eleição 2019-2021 recebeu apenas a inscrição da Chapa 1.
Portanto, concorrerá como chapa única.

CROSP
RESPONDE

Os conteúdos e imagens
divulgados a seguir
são de total responsabilidade
da chapa, não refletindo,
necessariamente,
o posicionamento
institucional do CROSP

Nessa edição, selecionamos algumas
dúvidas dos inscritos sobre a Eleição
CROSP 2019-2021

Chapa 1

Qual será o dia
da eleição?

Propostas
• Atualização e revisão do Código de Ética
Odontológica junto ao CFO, precedido de grupo
de trabalho que apresente propostas para serem
levadas aos órgãos competentes.
• Ampliar e investir em tecnologia para as ações de
fiscalização na capital, Grande São Paulo e interior,
coibindo o exercício ilegal da Odontologia e
modernizando ainda mais a estrutura.
• Criação de fóruns permanentes com as
Comissões e Câmaras Técnicas que abordem
assuntos relevantes sobre os principais interesses
da categoria, como por exemplo, convênios e
credenciamentos, saúde coletiva, entre outros.
• Ampliar as ações de divulgação da Odontologia

•

•

•

•

na sociedade através dos órgãos de
informação do Conselho, mídias sociais
e eventos na comunidade.
Dar continuidade às atividades da Semana de
Saúde Bucal, iniciadas em 2018, ampliando a ação
progressivamente para diversas regiões do Estado.
Expandir o Programa de Parcerias do CROSP,
ampliando o número de empresas participantes
em benefício dos inscritos.
Dar continuidade ao processo de modernização
administrativa do CROSP, intensificando a
informatização de procedimentos para facilitar
o acesso e atender melhor os inscritos.
Trabalhar contra a formação de cirurgiões-

•

•

•

•

dentistas por Educação a Distância integral.
Dar continuidade ao teste de avaliação de
percurso dos estudantes de Odontologia,
visando a melhoria na qualidade da formação
de novos profissionais.
Ampliar e realizar novas parcerias com órgãos
da administração pública em níveis federais,
estaduais e municipais.
Apoiar o progresso e melhorias das condições
de trabalho dos servidores públicos estaduais,
de prefeituras e funcionários de OS.
Acompanhar a ampliação do financiamento
do SUS pelas três esferas de governo,
promovendo a saúde bucal para a população.

A eleição ocorrerá no dia 13
de fevereiro de 2019, das 00h00
às 21h00. A votação será
exclusivamente on-line, pelo site
http://votocrosp.elejaonline.com
ou por meio do aplicativo
ElejaOnline SP, disponível
nas plataformas App Store (iOS)
e Google Play (Android).

O voto é obrigatório?

Sim. O voto é pessoal, secreto e obrigatório, nos termos
do art. 22 da Lei nº 4324/64. O cirurgião-dentista que
deixar de cumprir a obrigação e não apresentar
justificativa dentro do prazo estabelecido - 21 de
fevereiro de 2019 – estará sujeito ao pagamento de multa
eleitoral, conforme prevê a Resolução CFO-80/2007.

Até que dia posso
regularizar minha situação
para receber a senha?
Até 07 de fevereiro de 2019.

Integrantes

Marco Antonio Manfredini
CRO: 27268
Conselheiro Efetivo

Cintia Rachas Ribeiro
CRO: 76675
Conselheira Suplente

Marcelo Januzzi Santos
CRO: 46070
Conselheiro Suplente

Renata Groke Bonetti
CRO: 75605
Conselheira Suplente

Sandra Kalil Bussadori
CRO: 40596
Conselheira Efetiva

Roberto Miguita
CRO: 5927
Conselheiro Suplente

Sofia Takeda Uemura
CRO: 29761
Conselheira Efetiva

Camilo Anauate Netto
CRO: 18590
Conselheiro Suplente

Imagens cedidas para o CROSP

Rogério Adib Kairalla
CRO: 25635
Conselheiro Efetivo

CONTAS

Relatórios de prestação de contas de 2018
Os relatórios de prestação de contas referentes ao ano de 2018 foram aprovados por unanimidade durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada em 19 de janeiro
de 2019. Conduzida pelo presidente do CROSP, Marcos Jenay Capez, a apresentação contou com os setores de contabilidade, ética e fiscalização.

Estou sem acesso à internet.
Como posso votar?

Ilustração: Shutterstock
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Marcos Jenay Capez
CRO: 47098
Conselheiro Efetivo

Os profissionais que, por algum motivo, não tiverem
acesso à internet, poderão votar na sede do CROSP
(Av. Paulista, 688). Não haverá possibilidade de voto
presencial nas seccionais e/ou delegacias. Aqueles
que não conseguirem votar terão até 21 de fevereiro
de 2019 para apresentar justificativa.

Posso votar por
correspondência?

Não existe essa possibilidade de voto.

Ainda ficou com
alguma dúvida?
Acesse www.crosp.org.br/faleconosco.html
e envie a sua pergunta. Ela será respondida
nas próximas edições.

23

ZELANDO
PELA ÉTICA E
FISCALIZANDO
O EXERCÍCIO DA
ODONTOLOGIA.

