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e Ueide Fernando Fontana

N esses cinquenta anos de trajetória, o 
CROSP tem centrado forças em dois 
pilares muito importantes para todos 

nós: a ética e a fiscalização. Ao supervisionar 
a ética profissional e disciplinar e fiscalizar o 
exercício da Odontologia, o Conselho está tra-
balhando pela valorização e pelo bom conceito 
da profissão. Nosso objetivo é colaborar com 
o aprimoramento dos profissionais do setor, 
dentro de uma conduta ética, comprometida e 
responsável. Isso faz parte do nosso DNA e do 
nosso cotidiano. Por isso, decidimos destacar 
nessa edição a matéria sobre a Força Tarefa, 
serviço destinado a atender, eficiente e rapida-
mente, denúncias pontuais encaminhadas ao 
Conselho. Essa equipe também realiza blitz em 
locais onde ocorrem casos de panfletagens ou 
propagandas inadequadas e outras irregularida-
des, zelando pelo prestígio da Odontologia.

No campo da ética, tratamos de uma ques-
tão delicada e essencial: a cobrança dos ho-
norários profissionais. O Código de Ética 
Odontológica estabelece vários critérios para 
a fixação de honorários, mas a pauta é in-
fluenciada por diversos fatores. Vale conferir 
a esclarecedora matéria.

Recém-inaugurada, a Casa da Odontologia 
Paulista também virou assunto de destaque nas 
páginas a seguir. Temos uma intensa e diversi-
ficada programação que acontecerá no ano de 

Expediente

cinquentenário do CROSP nesse espaço dedi-
cado aos cirurgiões-dentistas. Outra boa nova 
é a campanha de saúde bucal, que começou em 
maio para alertar a população sobre os cuidados 
de higiene bucal. Infelizmente, as estatísticas 
mostram que grande parte da população não 
cuida corretamente da saúde bucal, tampouco 
visita com frequência o cirurgião-dentista. Por 
isso, campanhas de conscientização como essa 
são importantes.  Elas têm reflexo direto na saú-
de e na qualidade de vida da população. 

 
Boa leitura e até a próxima!  

Marcos Jenay Capez 
Presidente em exercício

Recém-inaugurada, 
a Casa da Odontologia 
Paulista também virou 

assunto de destaque 
nas páginas a seguir. 
Temos uma intensa 

e diversificada 
programação que 

acontecerá no 
ano de cinquentenário 

do CROSP nesse 
espaço dedicado aos 
cirurgiões-dentistas
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Equipe executa operações direcionadas para averiguar denúncias, orientar e informar 
os profissionais da Odontologia, ampliando a presença do Conselho

Além de realizar o trabalho 
de fiscalização, a Força 
Tarefa executa também 
um importante papel de 

orientação e disseminação 
de informações nos 

consultórios, clínicas, 
laboratórios de prótese 

dentária e outros visitados

c riada em novembro de 2013, a Força 
Tarefa do CROSP está disponível para 
averiguar com rapidez e mais efetividade 

as diferentes denúncias que chegam ao Conselho. 
Questões relacionadas à biossegurança, suspeitas de 
exercício ilegal, publicidade irregular, entre outras, 
podem ser atendidas pela Força Tarefa.

Diariamente, os fiscais do CROSP exercem 
suas atividades individualmente, com a finalida-
de de atender as demandas geradas por denún-
cias, solicitações de outros setores do Conselho 
ou outros órgãos. No entanto, em determinadas 
situações, verificou-se uma maior eficácia quan-
do a ação de fiscalização é desenvolvida com 
mais de um agente fiscal.

De acordo com a demanda recebida na Fisca-
lização, entra em ação a chamada “Força Tarefa”, 
reunindo uma equipe de fiscais para uma atua-

intensifica as ações de fiscalização
Força Tarefa

ção mais direcionada, efetiva e urgente.
A constituição dessa equipe dependerá de 

prévia análise da denúncia, do tipo de diligên-
cia a ser realizada, bem como de outros fatores, 
a fim de verificar a necessidade de dois ou mais 
fiscais para a apuração. 

Sempre que necessário e com a finalidade de 
agir em conjunto, as operações da Força Tarefa 
são previamente comunicadas e realizadas com 
órgãos como a Vigilância Sanitária e autoridades 
policiais locais ou especializadas, como, no caso 
da capital, o Departamento de Polícia de Prote-
ção à Cidadania (DPPC) - mais especificamente, 
com a Divisão de Investigações sobre Infrações 
contra a Saúde Pública, importante parceria que 
tem auxiliado o CROSP no combate aos casos de 
exercício ilegal da Odontologia.

No mesmo sentido, ações realizadas com as 
Vigilâncias Sanitárias têm trazido como resul-
tado a identificação de alguns estabelecimentos 
odontológicos inadequados, gerando oportuni-
dade de regularizações e beneficiando a saúde 
da população.  

Orientação e supervisão
Além de realizar o trabalho de fiscalização, a 

Força Tarefa executa também um importante 
papel de orientação e disseminação de informa-
ções nos consultórios, clínicas, laboratórios de 
prótese dentária e outros visitados. 

Rotineiramente os fiscais aproveitam as visitas e 
a oportunidade de contato com os inscritos para 
dirimir dúvidas e difundir, na medida do possível 
e dentro de suas competências, informações sobre 
assuntos relacionados às normas de biosseguran-
ça, às leis trabalhistas e às regras do Código Civil, 
do Código de Defesa do Consumidor e do Código 
de Ética Odontológica, entre outros.

Além disso, a oportunidade de orientar, noti-
ficar e intimar para o TAC (Termo de Ajuste de 
Conduta) traz pronto e positivo retorno, inter-
rompendo, na maioria das vezes, condutas ou 
infrações éticas, muitas vezes realizadas por ca-
rência de informações.

O trabalho da Força Tarefa somado às ativi-
dades regulares de fiscalização traz bons resul-
tados a todos, no sentido de possibilitar ações 
mais dinâmicas, rápidas e eficazes.

Fiscais do CROSP em 
operação da “Força Tarefa”
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D e origem latina, “honorário” deriva de 
“honor”, honra. A partir desse vocábulo, 
cujos primeiros registros remontam à 

Roma Antiga, é possível compreender melhor o 
significado da palavra, que designa o pagamento 
ou valor dado ao profissional liberal autônomo.

O profissional que realiza trabalho de forma 
liberal e autônoma é remunerado “em nome da 
honra”, ou, em outras palavras, em nome de seu 
conhecimento e de sua experiência profissional, 
como o cirurgião-dentista, que faz uso de toda 
sua bagagem técnica, intelectual e formativa para 
oferecer ao paciente o tratamento mais adequa-
do, seguro e eficaz. 

O Código de Ética Odontológica estabelece vá-
rios critérios para a fixação de honorários, porém 
a pauta é complexa, já que muitos fatores influen-
ciam essa questão. Há variáveis que envolvem a 
formação e a experiência do profissional, a condi-
ção clínica do paciente e a complexidade do caso, 
até os costumes da própria comunidade em que o 
cirurgião-dentista atua.

Segundo o Código de Ética Odontológica, os profissionais devem arbitrar os valores 
de suas consultas e seus procedimentos, desde que se respeitem disposições legais

Por ser um assunto delicado na Odontolo-
gia, a cobrança de honorários tem conexão 
direta com a Comissão de Ética, que constan-
temente é questionada sobre a legalidade dos 
valores atribuídos pelos cirurgiões-dentistas 
aos tratamentos e sobre o eventual limite des-
ses valores. A legalidade de tabela de referência 
de honorários para os procedimentos, com va-
lores mínimos – a ser aplicada aos pacientes e 
operadoras odontológicas – é também motivo 
de discussão, assim como a fixação de salários 
e comissionamentos. 

Diversidade de fatores
É importante ressaltar que, na definição do va-

lor de seus honorários, de acordo com o Código 
de Ética Odontológica, o cirurgião-dentista deve 
observar inúmeros fatores que servirão como pa-
râmetro pessoal. Essas particularidades incluem, 
por exemplo, a condição socioeconômica do 
paciente e da comunidade, os conhecimentos e 
o conceito profissional do cirurgião-dentista, os 

costumes culturais do lugar, os riscos e a com-
plexidade do caso, o tempo a ser utilizado no 
atendimento, as circunstâncias em que ele será 
realizado, a cooperação do paciente, o custo ope-
racional (que envolve não só os materiais odon-
tológicos, mas também a estrutura do consultó-
rio e demais gastos), entre outras premissas.  

Tudo isso torna a questão dos honorários 
algo muito particular. Os valores cobrados se 
relacionam com o processo de gerenciamento 
de cada cirurgião-dentista, considerando que a 
prática odontológica exige inquestionável des-
treza profissional, sensibilidade, percepção, co-
nhecimento e habilidade. 

A liberdade para arbitrar o valor de seus ho-
norários é uma garantia prevista no Código de 
Ética. Atualmente, não há tabela referencial de 
honorários profissionais, tampouco que seja va-
lidada pelo Conselho Federal de Odontologia, 
pelos Conselhos Regionais ou por outra entidade 
odontológica em âmbito nacional ou estadual que 
possa ser aplicada como valor mínimo ou indica-
tivo para as cobranças de honorários. 

Valoração dos 
procedimentos

As entidades nacionais (Conselho Federal de 
Odontologia, Associação Brasileira de Cirurgi-
ões-Dentistas, Associação Brasileira de Odonto-
logia, Federação Nacional dos Odontologistas e 
Federação Interestadual dos Odontologistas), jun-
tamente à FIPE, criaram um mecanismo impor-
tante para auxiliar o cirurgião-dentista a estipular 
seus honorários, chamado Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos 
– CBHPO, metodologia válida para o profissional 
que pretende estabelecer um parâmetro de valo-
ração que avalie custos operacionais, complexi-
dade, conhecimento e outros fatores importantes 
nesse processo.  

A CBHPO e sua forma de aplicação podem ser 
consultadas no site www.cbhpo.com.br. Entre-
tanto, ela não tem caráter obrigatório. Isso por-
que o Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica – CADE – proíbe qualquer influência 

Honorários
profissionais
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Os casos de isenção 
Do mesmo jeito que não devem ser 

dispensados de cobrança de honorários os 
pacientes que podem pagar pelo 
tratamento, é aceitável a isenção de 
honorários a casos de voluntariado ou 
situações similares. Trata-se de uma atitude 
de foro íntimo de cada cirurgião-dentista, 
sendo proibida a divulgação da gratuidade 
para não incidir em infração ética, 
concorrência desleal, aliciamento de 
pacientes e desvalorização da profissão.

 As situações em que os honorários não 
devem ser cobrados são diversas, como no 
caso dos serviços complementares feitos 
para reparar um erro ou falha técnica, 
quando foram declarados previamente 
como gratuitos, nos casos de perícias 
cobradas do Estado e não do periciado,  
e nos históricos que envolvem pacientes 
atendidos por convênios ou cooperativas 
– salvo se o procedimento não possuir 

cobertura contratual, seja por parte do 
contrato entre Operadora e Beneficiário, 
seja no contrato entre Operadora e 
Prestador de Serviços.  

Da mesma maneira, não se pode cobrar 
do paciente valores que não foram tratados e 
acordados previamente, sobre tratamentos 
já realizados. São essenciais o diálogo 
amigável e a conduta ética e conciliatória. 

Já no que diz respeito ao salário, é 
importante compreender que existe  
a Lei Federal 3999/61, que regulamenta  
o salário mínimo de médicos e cirurgiões-
dentistas, bem como sua carga horária. 
Essa lei tem aplicabilidade exclusiva  
ao serviço privado e não abrange, assim,  
o serviço público. Os salários no serviço 
público dependem de legislação própria  
do ente contratante, na esfera federal, 
estadual e municipal, considerada  
a previsão orçamentária do governo.

obrigatória na adoção de preço uniforme entre 
prestadores de serviços. O CADE entende que a 
imposição de tabela é uma prática anticompetiti-
va, especialmente se houver penalização aos que 
não cumprirem os valores indicados consideran-
do o tabelamento como uma conduta ilegal (for-
mação de cartel).

Entendem, ainda, que associações e organiza-
ções patronais ou profissionais não podem fixar 
preços pela prática de serviços, uma vez que o va-
lor de um procedimento deve ser, como o de pro-
dutos, definido pelo mercado. A taxação de valo-
res para procedimentos ou prestações de serviços 
pode vir a  prejudicar o consumidor, que perde a 
opção de obter o mesmo serviço de um profissio-
nal que admite trabalhar por um preço menor. 

Mas é preciso considerar, no entanto, que a 
CBHPO pode auxiliar o cirurgião-dentista a esta-
belecer o valor de seus honorários de uma forma 
mais compatível com o exercício da Odontologia. 
Essa classificação, que foi finalizada após sérios es-
tudos econômicos realizados pela FIPE e pelas en-
tidades nacionais da profissão, apresenta uma for-
ma de valoração de honorários, sem determinar 
qualquer penalidade aos profissionais que não a 
observarem. Trata-se de uma metodologia válida 
e que poderá ser utilizada pelo cirurgião-dentista 
e por qualquer outra empresa que atua no ramo 
odontológico, sem ressalvas. 

Preceitos do Código de Ética
O importante é tratar a Odontologia com todo 

o respeito: esta profissão envolve a saúde dos pa-
cientes e não pode ser vista como uma atividade 
meramente mercantil. Todo o cuidado deve ser 
considerado para que a profissão seja valorizada, 
bem como a promoção da saúde bucal. Nesse 
contexto, é preciso evitar o aviltamento, que com-
preende a oferta de serviços a partir de quantia 
irrisória, prática que desvaloriza a Odontologia e 
os cirurgiões-dentistas, conduzindo a sociedade à 
visão de que os procedimentos e serviços odonto-
lógicos têm caráter mecânico e simplista. 

 Não podemos nos esquecer de que o Código 
de Ética exige que o cirurgião-dentista comu-
nique previamente ao paciente sobre os custos 
de seus honorários, para não surpreendê-lo ou 
não submetê-lo a tratamento de valor inespe-
rado, evitando, assim, eventual vantagem fi-
nanceira e condutas que desmereçam a profis-
são, desrespeitando o paciente e sua condição 
que, muitas vezes, é de fragilidade. 

Além disso, tal medida segue o que determi-
na o Código de Defesa do Consumidor, pois o 
prestador de serviços tem o dever de esclarecer 
adequadamente a forma que o serviço será pres-
tado, o valor a ele atribuído e as modalidades de 
pagamento disponíveis. 

Os honorários podem ser cobrados antes, du-
rante ou após a prática dos atos odontológicos, 
abrangendo as consultas, os tratamentos longos, 
as cirurgias e os atendimentos domiciliares. 

No caso de urgências, nas quais o paciente ne-
cessita do atendimento odontológico porque está 
submetido a um quadro de forte dor, mas que não 
implica risco de morte, devem ser informados, 
previamente, os valores dos honorários profissio-
nais e as formas de pagamento. Essa ação possi-
bilitará ao paciente optar por ser atendido sob as 
condições apresentadas ou procurar outro serviço 
específico, sem que, com isso, o cirurgião-dentista 
tenha a obrigatoriedade de atendimento gratuito. 
O não atendimento do paciente em casos de ur-
gência, em razão da não aceitação do pagamento 
de honorários – situação que deve ser exposta de 
maneira ética e sem conotações vexatórias –, não 
implica em omissão profissional.

 Já em situações de emergência, momentos em 
que o não atendimento imediato poderá gerar 

dano irreparável ao paciente, e até mesmo sua 
morte, o paciente deve ser atendido e informado, 
depois, sobre o valor dos honorários profissionais. 

Quando há a atuação de outros profissionais, 
é lícita a cobrança de honorários pelo cirurgião-
-dentista responsável geral pelo planejamento te-
rapêutico. Nesse caso, o paciente ou seu represen-
tante legal deve ser avisado do fato previamente.

A cobrança judicial de honorários odontoló-
gicos é perfeitamente lícita e ética, devendo o 
cirurgião-dentista agir de maneira cautelosa para 
não expor o paciente à situação de vexame. Nes-
sa situação, que envolve ação judicial para rece-
bimento dos honorários devidos, é garantido ao 
cirurgião-dentista informar sobre as condições do 
tratamento odontológico realizado, sem que, com 
isso, ocorra a quebra do sigilo.
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T odo mundo sabe que a saúde começa 
pela boca e que as condições da cavida-
de oral estão intimamente relacionadas 

à saúde geral do ser humano. Mesmo assim, 
existem vários hospitais que não contam com 
a presença de profissionais da Odontologia em 
suas equipes multidisciplinares de atendimento. 
Para colocar um fim nesse inusitado paradoxo, 
tramita há aproximadamente três anos no Con-
gresso Nacional um projeto de lei (PLC 34/2013) 
que torna obrigatória a prestação de assistência 
odontológica a pacientes em regime de inter-
nação hospitalar, aos portadores de doenças 
crônicas e a atendidos em regime domiciliar. E 
essa assistência só poderá, segundo o projeto, ser 

prestada por cirurgiões-dentistas. Os defensores 
da proposta afirmam que esse atendimento é um 
direito básico de todo cidadão.

O projeto inclui nesta assistência os pacien-
tes internados em unidades de terapia intensiva 
(UTI), que ficam muito tempo incapacitados 
para realizar a própria higiene bucal e precisam 
de cuidados odontológicos especiais. Muitas ve-
zes esses pacientes estão em regime de ventilação 
mecânica - o que facilita a aspiração de conteúdo 
da microbiota oral para as vias respiratórias - a 
pneumonia é uma das principais consequências 
de inalação ou ingestão de bactérias em hospi-
tais, e em muitos casos pode ser fatal.

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Se-

nado aprovou no final de 2015 o Projeto de Lei. 
Agora aguarda a análise do plenário do Senado. 
Em seguida, o texto voltará ao exame da Câmara 
dos Deputados. Se finalmente aprovada e sancio-
nada pelo presidente da República, essa lei trará 
enormes benefícios para os pacientes. E, para os 
profissionais da Odontologia, será aberto um 
novo e importante campo de trabalho.

 
Nova habilitação

Enquanto essa proposta em tramitação no 
Congresso não se concretiza, o Conselho Federal 
de Odontologia (CFO) publicou em novembro 
de 2015 a Resolução 162/2015, transformando 
a Odontologia Hospitalar (OH) em habilitação. 

Projeto de Lei deve tornar obrigatória a presença de profissionais da Odontologia em 
ambulatórios e UTIs, e resolução do CFO determina que procedimentos de Saúde Bucal 
nesses ambientes só podem ser realizados por pessoal devidamente habilitado

Assistência odontológica em

hospitais



Com essa nova norma do 
CFO, vários procedimentos 

realizados em ambientes 
hospitalares e UTIs agora 
só podem ser executados 

por profissionais da 
Odontologia devidamente 

habilitados. Em 
tratamentos oncológicos, 

por exemplo, são eles quem 
acompanham e mitigam 

os efeitos colaterais 
da radioterapia e da 

quimioterapia na boca e 
nos dentes dos pacientes
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Esta decisão torna ainda mais essencial a presen-
ça de cirurgiões-dentistas nas equipes de saúde 
dos hospitais – algo básico e fundamental, já que 
a saúde bucal altera a evolução e a resposta aos 
tratamentos médicos e, especialmente em hospi-
tais, ela frequentemente é comprometida pelo es-
tresse e por interações medicamentosas, tornan-
do ainda mais necessário o acompanhamento 
permanente por parte de um cirurgião-dentista.

Com essa nova norma do CFO, vários proce-
dimentos realizados em ambientes hospitalares 
e UTIs agora só podem ser executados por pro-
fissionais da Odontologia devidamente habilita-
dos. Em tratamentos oncológicos, por exemplo, 
são eles quem acompanham e mitigam os efeitos 
colaterais da radioterapia e da quimioterapia na 
boca e nos dentes dos pacientes. São eles tam-
bém que tratam de infecções bucais, que podem 
se agravar e levar até mesmo à morte. Doenças 
cardíacas e pulmonares também repercutem na 
boca, e existem diversas operações, como trans-
plantes e cirurgias gástricas e otorrinolaringoló-
gicas, que só têm resultados positivos quando a 
saúde da cavidade bucal está em ordem.

Keller de Martini, presidente da Câmara Téc-
nica de Odontologia Hospitalar do Conselho Re-
gional de Odontologia de São Paulo, conta que, 
paralelamente ao acompanhamento da tramita-
ção do projeto de lei PLC 34/2013 no Congresso, 
trabalha com seus colegas de CT junto ao Mi-
nistério da Saúde para a inserção da Odontolo-
gia Hospitalar em todos os hospitais do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Estado. “Com o apoio 
da FIESP (Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo), estamos preparando um grande 
evento nacional para mostrar aos donos e gesto-
res de hospitais a necessidade e a importância da 
presença de cirurgiões-dentistas nessas institui-
ções de saúde”, afirma.

 
A rotina do trabalho em OH

Para ser um profissional habilitado em Odonto-
logia Hospitalar – ou seja, para ser um terapeuta 
considerado apto a fornecer a pacientes hospita-
lizados atendimento na área da Odontologia inte-
grada com a medicina e todas as áreas de apoio, 
como enfermagem, nutrição, fisioterapia, fonoau-
diologia, farmácia, psicologia e administração – é 
preciso fazer um curso com pelo menos 350 ho-
ras (sendo 30% práticas) e com disciplinas básicas 
como propedêutica clínica, rotina hospitalar e BLS 
(Basic Life Suport, ou Suporte Básico de Vida).

Poderá também requerer o seu registro no 
CFO e inscrição no seu respectivo Conselho 
Regional de Odontologia como habilitado em 
Odontologia Hospitalar o profissional que tenha 
atuado pelo menos cinco anos nos últimos dez 
anos nessa área – com a apresentação de docu-
mentos assinados por representante do corpo clí-
nico do hospital, comprovando e atestando onde 
e com o que trabalhou. 

Em seguida à Resolução 162/2015, o CFO 
anunciou a Resolução 163/2015, que define e 
estabelece as atribuições dos profissionais de 
Odontologia Hospitalar. A atuação dos habilita-
dos em OH inclui as seguintes missões:
•	 atuar em equipes multiprofissionais, interdis-

ciplinares e transdisciplinares na promoção da 
saúde baseada em evidências científicas, de ci-
dadania, de ética e de humanização;

•	 ter competência e habilidade para prestar assis-
tência odontológica aos pacientes críticos;

•	 ter competência e habilidade para prestar assis-
tência odontológica aos pacientes em regime 
de internação ambulatorial, domiciliar, urgên-
cia e emergência;

•	 saber atuar em caso de emergência médica (su-
porte básico de vida);

•	 atuar na dinâmica de trabalho institucional, 
reconhecendo-se como agente desse processo;

•	 aplicar o conhecimento adquirido na clínica 
propedêutica, no diagnóstico, nas indicações e 
no uso de evidências científicas na atenção em 
Odontologia Hospitalar;

•	 incrementar e estimular pesquisas que permi-
tam o uso de novas tecnologias, métodos e fár-
macos no âmbito da Odontologia Hospitalar;

•	 atuar integrando-se em programas de promo-
ção, manutenção, prevenção, proteção e recu-
peração da saúde em ambiente hospitalar.







Semana de eventos com a presença de autoridades, parceiros e representantes 
de várias entidades do setor marcou a apresentação do novo espaço do Conselho, 

no bairro do Pacaembu, na Capital

A inauguração da Casa da Odontologia 
Paulista deu início às comemorações do 
cinquentenário do Conselho Regional 

de Odontologia de São Paulo (CROSP), celebra-
do neste ano de 2016. No dia 16 de maio, a so-
lenidade de abertura contou com a presença de 
autoridades como o governador do estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin.

Antes de descerrar a placa inaugural, Alckmin 
– que durante anos trabalhou como médico anes-
tesiologista, inclusive em parceria com cirurgiões-
-dentistas da capital e de Pindamonhangaba, sua 
cidade natal – fez um rápido pronunciamento 
felicitando o Conselho pelo novo espaço. “Como 
profissional da Saúde, me orgulho de participar 
dessa inauguração. Tenho certeza de que esta Casa 
será um importante centro de aprimoramento 
profissional. É uma alegria estar aqui e celebrar 
mais esta conquista para a Odontologia de São 

os objetivos”, destacou Emil Adib Razuk, assessor 
e ex-presidente do Conselho.

Maria Fernanda de Montezuma Tricoli, co-
ordenadora estadual de Saúde Bucal, felicitou 
a abertura da Casa da Odontologia, que ela vê 
como um novo ponto de encontro para toda a 
classe odontológica. “A palavra Casa nos remete 
ao desejo de ter um lugar onde podemos pensar, 
refletir, confraternizar e nos expressar, na cons-
trução de uma consciência coletiva”, disse.

Por fim, o coordenador nacional de Saúde Bu-
cal do Ministério da Saúde, Ademir Fratric Bacic, 
exaltou o trabalho desenvolvido pelo CROSP e a 
abertura da Casa da Odontologia. “Ter um espaço 
para discutir, para unir a classe é muito positivo. 
Que outras entidades sigam o mesmo exemplo, e 
gostaria de dizer que nós estaremos sempre à dis-
posição para contribuir da melhor forma possível”.

No dia 17, foi a vez dos integrantes das Co-

um espaço para toda a classe

Casa da 
Odontologia

12 INAUGURAÇÃO

Auditório

Recepção

Paulo. Gostaria de parabenizar o CROSP pelos 
seus 50 anos. É uma bela trajetória porque não são 
50 dias, é uma longa história de luta, de trabalho, 
de desafios, de ciência e de avanços em benefício 
da qualidade de vida da nossa população”.

A secretária adjunta municipal de Saúde, Célia 
Bortoletto, que na ocasião esteve representando 
o prefeito da cidade, se surpreendeu com o novo 
espaço. “As instalações são muito boas, assim 
como a proposta do CROSP de oferecer para a 
classe odontológica oportunidades de atualiza-
ção e esclarecimento de dúvidas. É um trabalho 
que complementa muito positivamente aquilo 
que é a atribuição principal do Conselho: fisca-
lizar o exercício profissional”.

“A equipe do CROSP está de parabéns. É de-
dicada, competente e trabalha em prol da cole-
tividade odontológica, e isso é importante num 
sentido de entrosamento para conseguir atingir 
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missões do Conselho conhecerem o novo espa-
ço. Essas comissões têm como objetivo debater, 
analisar, emitir pareceres e propor ações em prol 
da classe. Em seguida, nos dias 18 e 19, os convi-
dados eram os integrantes das Câmaras Técnicas 
que prestam assessoria à direção do Conselho.

“A Casa da Odontologia contempla de uma ma-
neira inédita os anseios e as necessidades de toda a 
classe odontológica. É um importante espaço não 
só para os profissionais da área, como também para 
os estudantes. É um caminho legítimo que se abre 
para a valorização da Odontologia e de suas várias 
especialidades”, observa Sidney Neves, integrante 
do Comitê Gestor de apoio às Câmaras Técnicas.

 Fechando a semana de abertura, a manhã do dia 
20 foi marcada por uma reunião entre a direção do 
Conselho e representantes de empresas do setor.

Orientação e capacitação
Instalada em um imóvel no bairro do Pacaem-

bu, na Capital, a Casa da Odontologia Paulista é 
um local onde os cirurgiões-dentistas, técnicos e 
auxiliares em Saúde Bucal e em Prótese Dentária 
podem buscar orientação e aprimoramento. Com 
650 metros quadrados de área construída, possui 
cabines de atendimento para a solução de dúvi-
das referentes a questões éticas, de fiscalização e 
administrativas (como assessoria empresarial, 
orientação sobre convênios, aposentadoria, tri-
butos, relacionamento com pacientes e etc). Além 
disso, tem uma área de convivência, um grande 
auditório para palestras com capacidade para 120 
pessoas e salas para reuniões e teleconferências, 
onde serão realizados os trabalhos das Comissões 
e Câmaras Técnicas. As atividades administrativas 
do CROSP seguem sendo realizadas na sede do 
Conselho na Avenida Paulista.

Para conferir a programação de palestras 
que serão oferecidas do novo espaço, acesse o 
menu Casa da Odontologia, no site do CROSP 
(www.crosp.org.br). 

Como profissional da Saúde, me orgulho de participar dessa 
inauguração. Tenho certeza de que esta Casa será 

um importante centro de aprimoramento profissional
Geraldo Alckmin, 

Governador do estado de São Paulo

Inauguração oficial 
em 16 de maio

O governador Geraldo
Alckmin felicitou o 
Conselho pelo novo espaço

pavimentos
4 650m2

de área construída

Sala de reunião 
e teleconferência

Auditório para palestras com 
capacidade para 120 pessoas

Elevador

Mezanino 
com área de 
convivência

5 Salas de 
atendimento
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Representantes 
de empresas do setor 
conhecem a Casa 
da Odontologia

O Conselho Federal 
de Odontologia  
(CFO) foi instalado 
oficialmente no  
país em 1964, dando 
início ao importante 
processo de 

regulamentação e fiscalização do exercício 
da profissão. Em meados de 1966, foram 
iniciadas as atividade do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo (CROSP),  
por meio da nomeação de seus primeiros 
dirigentes. Ao longo dos últimos 50 anos,  

o CROSP já passou por 30 gestões 
comandadas por 11 presidentes.  
O Conselho tem atuado de forma  
contínua em ações de valorização da 
Odontologia e no apoio às iniciativas  
de promoção da saúde bucal do país.

Neste momento, comemora-se não apenas 
essas cinco décadas de trabalho em prol  
da categoria em São Paulo, mas também  
o desenvolvimento da própria Odontologia 
no Brasil. Neste meio século, a profissão 
cresceu e se consolidou. Como um dos mais 
antigos conselhos odontológicos do país,  

o CROSP se fortalece na luta diária pelo  
bom exercício da profissão, zelando  
pela ética e cuidando conscienciosamente 
da fiscalização. A história do CROSP,  
que reúne cerca de 120 mil profissionais, 
entre cirurgiões-dentistas e auxiliares  
e técnicos das áreas de Saúde Bucal  
e Prótese Dentária, é marcada por  
inúmeras lutas e conquistas. 

A abertura da Casa da Odontologia 
Paulista é uma delas. Nos próximos meses, 
o Conselho terá outras iniciativas para 
comemorar seus 50 anos de atuação.

17/05

Comissões do CROSP 
assistem a apresentação 
do espaço

Inauguração dá  
início às comemorações 
de 50 anos

Membros das Câmaras 
Técnicas participam da 
semana de  inauguração

Autoridades na cerimônia inaugural 
da Casa da Odontologia Paulista
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o uso terapêutico de células, tecidos e 
órgãos tem aumentado a expectativa 
de vida e restaurado funções essen-

ciais em pacientes para os quais não haviam mais 
alternativas de tratamento de eficácia compará-
vel. Concomitantemente, a preocupação com os 
riscos associados a tais procedimentos também 
tem crescido. Nesse contexto, torna-se urgen-
te a necessidade da implantação de medidas de 
monitoramento e controle desses processos por 
meio da Biovigilância.

Biovigilância é um conjunto de ações de mo-
nitoramento e controle que abrangem todo o 
ciclo do uso terapêutico de células, tecidos e 
órgãos humanos desde a doação até a evolução 
clínica do receptor e do doador vivo com a fi-
nalidade de obter informações relacionadas aos 
eventos adversos para prevenir a sua ocorrência 
ou recorrência.

Uma ação positiva nesse sentido de descom-
plicar e intensificar a Biovigilância e aumentar a 
segurança dos doadores e receptores de células, 
tecidos e órgãos humanos foi implementada re-
centemente pela Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). Desde abril, os profissio-
nais de Saúde podem relatar eventos adversos 
relacionados ao processo de Biovigilância por 
meio de um formulário disponibilizado on-line. 

Segundo a Anvisa, é possível o envio de “no-
tificações (confirmadas ou suspeitas) de reações 
adversas ocorridas em pacientes (doadores ou 
receptores) de células, tecidos e órgãos huma-
nos utilizados em procedimentos de transplan-
tes, implantes/enxertos, reprodução humana 
assistida e/ou terapias celulares avançadas”.

Uma reação adversa em Biovigilância é qual-
quer efeito ou resposta indesejada ocorrida em 
uma pessoa durante ou após a doação ou trata-
mento com células, tecidos e órgãos humanos 
em procedimentos associados a transplantes, 
enxertos e reprodução humana assistida, le-
vando a agravo à saúde como situações de 
transmissão de doença, deficiência ou condi-
ções de incapacitação temporária ou perma-
nente, risco à vida ou óbito.

 

do Conrado, cirurgião-dentista que trabalha no 
Grupo Técnico Odontológico do Centro de Vi-
gilância Sanitária de São Paulo. “O formulário 
servirá de base para uma investigação que vai 
ajudar a determinar a causa dessa reação adversa 
e em que momento uma eventual contaminação 
ocorreu”, complementa Conrado.

A Implantação do Sistema Nacional de Bio-
vigilância é um dos temas prioritários definidos 
para atuação da Agenda Regulatória da Anvisa 
entre 2015 e 2016. O formulário para notificação 
possui oito questões necessárias para garantir a 
investigação de qualquer ocorrência. Para visua-
lizá-lo ou fazer uma notificação de Biovigilância 
pela web, acesse http://formsus.datasus.gov.br/
site/formulario.php?id_aplicacao=15682

Formulário on-line disponibilizado pela Anvisa agiliza e melhora o monitoramento 
e o controle do uso terapêutico de células, tecidos e órgãos, aumentando a segurança 
dos doadores e receptores

Nova ferramenta intensifica a

Biovigilância

Exemplos dignos 
de notificação

Entre os casos a serem informados estão as 
infecções (virais, bacterianas, fúngicas, parasi-
tárias, protozoárias ou priônicas), os enxertos 
nunca funcionantes (falhas de enxerto, falências 
precoces do implante ou rejeições), as compli-
cações perioperatórias e outros eventos relacio-
nados como, por exemplo, o uso de tecido ósseo 
proveniente de Banco de Ossos.

“No caso específico do trabalho dos profissio-
nais da Odontologia, esse formulário será mais 
utilizado em reações adversas verificadas em 
transplantes e enxertos ósseos e antes, duran-
te ou depois de cirurgias com o uso de plasma 
enriquecido de plaquetas”, esclarece José Geral-
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o ferecer saúde à população é um grande 
e incessante desafio. A construção com-
partilhada do Sistema Único de Saúde 

(SUS) exige de gestores, trabalhadores e usuários 
um trabalho constante de implementação de po-
líticas, prestação de serviços, avaliação e retroali-
mentação. Para ajudar nessa complexa tarefa, fo-
ram criados os Conselhos de Saúde. Esses fóruns 
são espaços democráticos que promovem a cida-
dania, identificando e captando permanentemente 
as demandas da sociedade, recomendando e exi-
gindo a adoção de políticas de saúde e, assim, exer-
cendo um controle social sobre o poder público.

As competências e responsabilidades dos con-
selheiros envolvem pressupostos éticos, estraté-
gicos, técnicos e administrativos, transformados 
em deliberações, recomendações e moções que 
denotam a representação de todos e de cada um 
dos segmentos para construir um sistema eficaz 
e de qualidade. Entre outras atribuições, os con-
selheiros devem: traçar diretrizes da política mu-
nicipal de saúde e de seu controle, considerando 
aspectos econômicos e financeiros; recomendar 
a adoção de critérios que garantam qualidade na 
prestação de serviços públicos de saúde; definir 
estratégias e mecanismos de coordenação do 
SUS em consonância com os órgãos colegiados; 
examinar e encaminhar propostas, denúncias e 

queixas dos usuários e trabalhadores da saúde 
do município; emitir pareceres em consultas que 
lhes forem encaminhadas; acompanhar o desen-
volvimento de ações e serviços de saúde e apro-
var o Plano Municipal de Saúde.

A composição dos Conselhos Municipais de 
Saúde é paritária, sendo 50% de representantes 
dos usuários, 25% de representantes do seg-
mento dos profissionais de saúde e 25% do seg-
mento dos gestores e prestadores de serviços.

Esse segmento dos profissionais da saúde pode 
conter membros de associações ou sindicatos 
ou ainda pessoas indicadas pelos Conselhos e 
Associações Profissionais do Município. Em ci-
dades como Bauru e São José do Rio Preto, por 
exemplo, representantes indicados pelo CROSP 
participam dos Conselhos Municipais de Saúde, 
lutando pela saúde bucal da população local e va-
lorizando a Odontologia como um todo.
“Sempre me interessei pela área de Saúde Pública 
e acredito que participar do Conselho Municipal 
de Saúde é uma boa maneira de exercer a cida-
dania. É uma atividade de alta relevância, não re-
munerada e aberta à participação da sociedade. 
Ao ser indicada pelo CROSP, me senti honrada 
por poder representar a nossa Odontologia e 
trabalhar na construção de um sistema de aten-
dimento viável e de boa qualidade - em especial 

no que diz respeito à saúde bucal - para toda a 
população da minha cidade”, afirma a cirurgiã-
-dentista Graziela de Almeida Prado e Piccino 
Marafiotti, que acaba de ser nomeada membro 
do Conselho Municipal de Saúde de Bauru.

 
Comitê de Saúde Bucal

Uma reunião no final de maio definiu a ins-
talação do Comitê de Saúde Bucal do muni-
cípio de São Paulo. O encontro contou com 
a presença de integrantes da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo 
(FOUSP), da Faculdade de Saúde Pública da 
USP, do Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo (CROSP), da Associação Brasi-
leira dos Cirurgiões-Dentistas (ABCD), da 
Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas 
(APCD), da Associação Odontológica da Pre-
feitura e da Associação Brasileira de Saúde Bu-
cal Coletiva (ABRASBUCO).

Os participantes da reunião debateram di-
versos assuntos ligados à Odontologia paulista-
na. Entre eles, as atribuições do novo comitê e 
também o diagnóstico da saúde bucal do mu-
nicípio.  Na oportunidade, o CROSP ofereceu a 
possibilidade de desenvolver ações de educação 
permanente sobre Ética e Trabalho em Equipe 
para os profissionais da Prefeitura.

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

A presença da Odontologia nos

Na luta por uma Saúde Bucal de melhor qualidade para a população, 
representantes da Odontologia conquistam espaço nesses fóruns que definem 
as políticas públicas e fiscalizam os serviços de atendimento

Conselhos Municipais
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o princípio da responsabilidade técni-
ca, essencial na profissão do cirur-
gião-dentista, existe para resguardar 

e proteger os interesses da população. Afinal, 
cabe ao responsável técnico, atribuição pre-
vista no Código de Ética Odontológica, e exi-
gida por órgãos como a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e os Centros de Vigilância 
Sanitária, a missão de fiscalizar técnica e etica-

mente a empresa pela qual é responsável.
É este profissional da Odontologia que determi-

na e regula as normas técnicas da empresa, além 
de assumir a responsabilidade específica daquela 
entidade, respondendo por suas ações e decisões.

Segundo o Art. 33 do Código de Ética Odon-
tológica, cabe ao responsável técnico a fiscali-
zação técnica e ética da instituição pública 
ou privada pela qual é responsável, devendo 

orientá-la, por escrito, inclusive sobre as téc-
nicas de propaganda utilizadas. O artigo tam-
bém observa que é dever do responsável técni-
co primar pela fiel aplicação deste Código na 
pessoa jurídica em que trabalha, bem como 
informar ao Conselho Regional, imediata-
mente, por escrito, quando há constatação de 
cometimento de infração ética na empresa em 
que exerça sua responsabilidade. O responsá-

A importância da 

Responsabilidade 
Técnica
A obrigatoriedade da existência de um cirurgião-dentista em empresas que 
prestam assistência à população no âmbito público e privado, além daquelas que 
produzem, comercializam ou distribuem produtos odontológicos, é fundamental 
para o bem-estar da população



Cabe também ao 
responsável técnico 

informar e orientar as 
empresas sobre possíveis 

transgressões éticas, 
legais e regimentais. 

Não é permitido que o 
responsável técnico apenas 

“assine” pela entidade, 
sendo obrigatório o 
exercício da função, 

devendo acompanhar 
os trabalhos sob 

sua responsabilidade

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

O que diz a legislação
Da mesma forma que uma empresa  

do setor alimentício precisa contar  
com um engenheiro de alimentos em seu  
quadro principal, as empresas que produzem 
e comercializam serviços e produtos 
odontológicos devem contratar um cirurgião-
dentista como responsável técnico, a fim de 
que as atividades profissionais da instituição 
tenham a qualidade e a segurança exigidas 
pelo mercado. 

Na análise das diversas legislações, fica 
patente, tanto no caso dos estabelecimentos 
que prestam assistência odontológica, 
quanto nas empresas que comercializam  
e/ou industrializam produtos odontológicos, 
a obrigatoriedade de inscrição e registro no 
Sistema CFO/CRO’s, assim como a exigência 
de indicação de responsável técnico 
cirurgião-dentista.

As leis são claras ao mostrar  
essa necessidade, como se confere  
nos artigos abaixo:

Segundo a Lei Federal nº 4.324/64, que 
instituiu o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais de Odontologia, “as clínicas 
dentárias ou odontológicas, também 
denominadas odontoclínicas, as policlínicas  
e outras quaisquer entidades, estabelecidas  
ou organizadas, como firmas individuais  
ou sociedades, para a prestação de serviços 
odontológicos, estão obrigadas à inscrição  
nos Conselhos Regionais de Odontologia  
em cuja jurisdição estejam estabelecidas  
ou exerçam suas atividades.”

Segundo a Resolução CFO nº 063/2005,  
“o funcionamento de entidade prestadora  
de assistência odontológica e de empresas  

que comercializam e/ou industrializam 
produtos odontológicos obriga ao registro  
no Conselho Federal e à inscrição no 
Conselho Regional em cuja jurisdição esteja 
estabelecida ou exerça sua atividade.”

De acordo com a Lei Federal nº 6.360,  
de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre 
a Vigilância Sanitária, “as empresas que 
exerçam atividades previstas nesta Lei ficam 
obrigadas a manter responsáveis técnicos 
legalmente habilitados suficientes, qualitativa 
e quantitativamente, para a adequada 
cobertura das diversas espécies de produção, 
em cada estabelecimento.”

Segundo a Res. CFO 063/2005, “é 
obrigatória a existência, em qualquer das 
entidades prestadoras de serviços, de um 
cirurgião-dentista como responsável técnico.”

§1º. Necessariamente, o responsável 
técnico deverá ser um cirurgião-dentista 
com inscrição no Conselho Regional  
da jurisdição, quite com sua tesouraria 
onde se encontrar instalada a clínica sob 
sua responsabilidade.

§2º. O cirurgião-dentista somente poderá 
ser responsável técnico por uma única 
entidade prestadora de assistência 
odontológica, sendo vedada, inclusive, a 
acumulação de responsabilidade de filial.”

 
De acordo com a Lei Federal nº 5081/66,  

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.

vel técnico deve exigir que o estabelecimento, 
além de cumprir com a ética, também observe 
as normas impostas pela Vigilância Sanitária, a 
fim de garantir o adequado atendimento à po-
pulação e a segurança dos profissionais que ali 
exercem a Odontologia.

Dessa forma, o responsável técnico trabalha 
para que se respeite e cumpra o Código de Ética 
profissional, desde os anúncios e propagandas, 
até a qualidade nos procedimentos realizados, 
uma vez que ele será considerado solidário a 
toda infração ética cometida no local.

Empresas comercializadoras
As empresas que produzem, representam, co-

mercializam e distribuem artigos odontológicos 
também devem possuir um cirurgião-dentista 
para desenvolver essa função.

Esse profissional funciona como um elo de 
comunicação entre as empresas, os conselhos re-
gionais e a população, garantindo qualidade na 
prestação de serviços, dentro dos preceitos cien-
tíficos, morais e éticos da profissão.

Cabe também ao responsável técnico in-
formar e orientar as empresas sobre possíveis 
transgressões éticas, legais e regimentais. Não 
é permitido que o responsável técnico apenas 
“assine” pela entidade, sendo obrigatório o exer-
cício da função, devendo acompanhar os traba-
lhos sob sua responsabilidade. É com essa atua-
ção ética e comprometida que se pode garantir 
o bom exercício da Odontologia, um objetivo 
almejado por todos os profissionais do setor.

Exatamente por isso, o responsável técnico deve 
ser da área da empresa, já que é imprescindível co-
nhecer o ramo de atuação e as implicações que a 
atividade ou produto possuem para a saúde bucal.
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L ançada em maio, a mais recente campa-
nha do CROSP reforça a importância da 
higiene bucal e das visitas regulares ao 

cirurgião-dentista. Afinal, já se provou cienti-
ficamente que o que acontece dentro da boca 
tem uma conexão direta com o funcionamento 
de todo o organismo. Estudos recentes, como 
o do periódico inglês British Medical Journal, 
mostram a íntima ligação entre infecções bu-
cais e doenças cardiovasculares, diabetes, cân-
cer, parto prematuro e até nascimento de bebês 
abaixo do peso.

Com base em uma série de pesquisas, sa-
be-se hoje que a Odontologia pode ser alia-
da na prevenção de sérios problemas. E que 
os cuidados bucais corretos, que incluem a 
escovação dos dentes, o uso do fio dental 
e a visita regular ao cirurgião-dentista, são 
essenciais para evitar inflamações nas gengi-
vas como a periodontite, uma das doenças 
crônicas mais comuns no mundo, e que está 
relacionada com várias enfermidades.

A campanha do CROSP também se ins-
pirou no amplo estudo divulgado em 2015 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatísticas (IBGE), que realizou, em convênio 
com o Ministério da Saúde, uma pesquisa 
em 2013 para avaliar as condições e os hábi-
tos de saúde dos brasileiros. No que se refere 
à Odontologia, o levantamento trouxe a pú-
blico um quadro preocupante: grande parte 
das pessoas não usa escova e pasta para a hi-
gienização bucal, tampouco o fio dental.

De acordo com a pesquisa, a proporção de 
brasileiros que consultaram cirurgiões-den-
tistas nos últimos doze meses anteriores à 
data da entrevista foi de 44,4% (89,1 milhões), 
sendo que na região sudeste, onde encontra-
-se o estado de São Paulo, este indicador foi 
de 48,3%. Isso mostra que mais da metade da 
população do país não faz visitas regulares 
aos cirurgiões-dentistas, um dado alarmante.

A pesquisa também estimou que, das pes-
soas de 18 anos ou mais de idade, 11% per-

A higiene bucal e as visitas regulares aos cirurgiões-dentistas 
são valorizadas na campanha de conscientização do CROSP

A saúde começa pela

boca
Para assistir ao filme veiculado em TV use 
o leitor de Qr-Code do seu celular ou tablet 
ou acesse: http://goo.gl/6tZNKD 

A campanha do CROSP 
inclui materiais na mídia 
impressa e on-line

Para ouvir o spot de rádio use o leitor 
de Qr-Code do seu celular ou tablet 
ou acesse: http://goo.gl/9fHkLe



Pessoas a partir de 18 anos de idade 
que perderam todos os dentes

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

Proporção de brasileiros que consultaram 
cirurgiões-dentistas nos últimos doze meses

deram todos os dentes, o que corresponde a 
um contingente de 16 milhões, sendo maior a 
proporção entre as mulheres (13,3%) do que 
entre os homens (8,4%). Aproximadamente 
41,5% das pessoas de 60 anos ou mais perde-
ram todos os dentes, tendo ocorrido o mesmo 
com 22,8% das pessoas sem instrução ou com 
fundamental incompleto.

Essas informações apontam como a saúde 
bucal da população – que tem reflexo dire-
to na saúde integral e na qualidade de vida 
de toda a sociedade – depende da formação 
educacional e cultural das pessoas. Por isso, 
são tão importantes os programas de pre-
venção e as campanhas como a do CROSP, 
que ficará no ar até o final de agosto em to-
dos os municípios de São Paulo.

Nesse projeto, que inclui filme para TV e 
materiais divulgados na mídia impressa, on-
line e radiofônica, destaca-se a importância 
de cuidar dos dentes e da saúde bucal com 
atenção, bem como a necessidade de visitar o 
cirurgião-dentista regularmente. A partir de 
uma cena que mostra um diálogo informal 
entre pai e filha, sensibiliza-se a população 
para a manutenção da higiene bucal.

São homens

8,4%

São mulheres

13,3%

Tem 60 anos 
ou mais

41,5%

No Brasil 44,4% No sudeste 48,3%

Da população 11%22,8%

Sem instrução ou 
com fundamental 
incompleto
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n a solenidade de abertura do 13º Encon-
tro Paulista de Administradores e Téc-
nicos do Serviço Público Odontológico 

(Epatespo), realizado em abril na Faculdade de 
Odontologia da Unesp, na cidade de Araraquara, 
o presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP), Dimas Ramalho, defendeu 
a valorização da Odontologia no setor público.

Ele fez a palestra de abertura do evento e des-
tacou a importância da saúde bucal para a popu-
lação. Ramalho declarou que a evolução da área 
é significativa no país, mas destacou que ainda é 
preciso avançar mais. O presidente do TCE falou 
sobre a necessidade de definição do plano de car-
reira dos servidores públicos e ainda sugeriu uma 
parceria com o Conselho Regional de Odontolo-
gia de São Paulo (CROSP) para a troca de infor-
mações e ações de orientação de gestores.

municípios que fiscalizamos, nós vemos qual é 
a situação dos profissionais e outras questões 
como, por exemplo, equipamentos, aparelhos e 
dispensação. E propus aqui uma parceria para 
que possamos explicar aos profissionais da área 
pública como pode ser feita a gestão, como me-
lhorar os controles e quais os cuidados a serem 
tomados na hora de lançar uma licitação. Nós 
temos expertise e podemos colaborar.

O que mais pode ser feito?
Nós podemos ir ainda além. Como profissional 

que observa o sistema de saúde do Brasil, vejo que 
é preciso que se pense no futuro, num plano de 
carreira para os profissionais da Odontologia. Não 
só nos municípios e nos Estados, como na União 
também, para que o profissional tenha perspectiva 
de projeção, de crescimento, de evolução. Eu acho 
isso fundamental e acho que, conjuntamente com 
o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP), podemos fazer muito.

O senhor destacou, durante  
sua palestra, a evolução  
da Odontologia. A que atribui 
esse avanço?

A Odontologia brasileira evoluiu muito e é re-
conhecida internacionalmente. Mas, ao mesmo 
tempo que a Odontologia evoluiu – com pro-
fissionais capacitados, especializados e com boa 
formação –, ainda temos uma forte contradição 
desse cenário. Nós temos 16 milhões de brasilei-
ros que não têm sequer um dente. Os meus fi-
lhos não têm cárie, porque foram orientados pe-
los dentistas, pelos profissionais da saúde. Então, 
quando se fala em Odontologia, temos de pensar 
na prevenção. Mas o setor já avançou muito no 
Brasil. Veja as intervenções feitas hoje. Há pouco 
tempo, quem podia colocar um aparelho orto-
dôntico de correção? Quem podia ter tratamen-
to de endodontia na rede pública? Quem podia 
fazer um plano odontológico? Então esses dados 
que coloquei são importantes, mas ainda temos 
muito a construir.

Qual seria, na sua visão, o papel 
do CROSP nesse processo?

O Conselho Regional de Odontologia, assim 
como o Conselho Federal, tem papel funda-

Em entrevista durante o Epatespo, realizado em Araraquara, o presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, fala da importância da saúde bucal
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TCE defende a valorização da Odontologia no

setor público

Como profissional 
que observa o sistema 

de saúde do Brasil, 
vejo que é preciso que 

se pense no futuro, num 
plano de carreira para 

os profissionais 
da Odontologia. Não só 

nos municípios e nos 
Estados, como na União 

também, para que 
o profissional tenha 

perspectiva de projeção, 
de crescimento, de evolução

Dimas Ramalho, 
presidente do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo

Ao final da solenidade, Ramalho conversou 
com a equipe do “Jornal do CROSP” e reafir-
mou a importância de parcerias futuras entre o 
Conselho e o Tribunal de Contas. Leia a seguir os 
principais trechos dessa entrevista:

O Tribunal de Contas esteve 
presente na abertura do 
Epatespo. Qual a importância 
dessa aproximação com  
os gestores e as entidades  
da Odontologia?

O Tribunal de Contas fiscaliza todas as enti-
dades, os agentes públicos, os gestores, as prefei-
turas, o Estado. Entre as inúmeras questões que 
fiscalizamos, claro, damos muita atenção à Saú-
de. Entendemos que a saúde precisa ser integral 
e, portanto, a Odontologia é fundamental. Nos 

Dimas Ramalho acredita 
em um plano de carreira 
para os profissionais 
da Odontologia
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Epatespo 2016 reuniu  gestores e 
servidores da área de saúde bucal

A 13ª edição do Epatespo (Encontro 
Paulista de Administradores e Técnicos  
do Serviço Público Odontológico)  
reuniu centenas de profissionais  
da classe odontológica entre os dias 11  
e 13 de abril em Araraquara, na Faculdade 
de Odontologia da Unesp.

Em palestras, painéis, mesas e debates, 
gestores e servidores de diversos municípios 
paulistas e entidades ligadas à Odontologia 
discutiram assuntos de maior relevância  
para a saúde pública, com foco específico  

nos serviços de saúde bucal.
Neste ano, a programação do Epatespo  

teve três eixos temáticos: Integralidade – 
competências; Integralidade – redes e 
complexidades; e Gestão e Lideranças – 
competências. Durante o evento, o Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP) apresentou um painel com os dados 
do estudo Vigifluor, que verificou os níveis  
de fluoretação das águas de abastecimento 
nos municípios paulistas e é a maior pesquisa 
já realizada na área em todo o mundo.

mental. Primeiro, na preservação das prerro-
gativas do profissional; segundo, no cuidado 
para que o profissional sempre tenha capa-
citação e, terceiro, no zelo para que as facul-
dades – que todo ano lançam 9 mil novos 
dentistas no mercado – tenham condições de 
oferecer uma boa formação. Essa é uma análi-
se que eu faço como um todo, mas no geral a 
Odontologia do Brasil está de parabéns.

E de que forma o TCE e o CROSP 
podem trabalhar em parceria?

O Tribunal e o Conselho podem trocar ex-
periências de como passar, para tantos profis-
sionais que atuam na área pública, orientações 
no que diz respeito aos cuidados na gestão. 
O CROSP poderia, por exemplo, fazer uma 
pesquisa junto aos profissionais que atuam 
nessa área. O Conselho tem uma experiência 
que nós não temos, o Conselho tem infor-
mações que nós não possuímos. E, por outro 
lado, nós temos também muitas informações 
que o Conselho não tem. Então é pegar essas 
informações todas e compartilhar. Quem vai 
ganhar com isso é a população.

a pós a publicação, em novembro de 
2015, do 1º volume do Manual do TSB 
e ASB, produzido pela Câmara Técni-

ca, o CROSP prepara-se para lançar o segundo 
volume desse guia focado nos profissionais do 
setor. O exemplar trará conceitos de Biossegu-
rança, Saúde do Trabalhador, Controle de In-
fecção e Destinação Final de Resíduos de Saúde, 
elementos primordiais para a atuação segura da 
Equipe de Saúde Bucal e segurança biológica 
dos pacientes odontológicos.

O conteúdo prático e bastante informativo 
poderá consolidar os conhecimentos adquiri-
dos em cursos de formação e capacitação.

Além de reforçar a importante temática da 
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Orientação e Segurança
Segundo volume do Manual do Técnico e do Auxiliar em Saúde Bucal reforça a importância 
da atuação conjunta do time odontológico para o bem-estar dos pacientes

saúde bucal, esse novo projeto mostra como o 
time deve trabalhar junto e coeso para que os 
serviços odontológicos tenham cada vez mais 
qualidade e eficiência. Com a aprovação da Lei 
11889/2008, que regulamenta o exercício profis-
sional dos TSBs e ASBs, e a criação de Câmaras 
Técnicas representativas nos Conselhos, houve 
mais conquistas para os profissionais da cate-
goria. O importante agora é superar os desafios 
de âmbito público e privado e crescer na quali-
dade, na organização e no reconhecimento da 
profissão. Uma equipe de saúde bucal integrada, 
dinâmica e eficiente pode fazer toda a diferença 
na atuação do cirurgião-dentista e, consequente-
mente, no atendimento aos pacientes.

na atuação de TSBs e ASBs




