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“O telemonitoramento pressupõe que o 
paciente já esteja em tratamento com a(o) 
profissional. Então, a(o) cirurgiã(o)-dentista já 
viu esse paciente presencialmente, conhece o 
caso e realizará um monitoramento a distância 
procurando avaliar esse paciente, fornecer 
orientações preventivas de promoção de saúde 
ou acompanhar um eventual procedimento que 
tenha sido realizado”, explica a cirurgiã-dentista 
Ana Estela Haddad, integrante da Comissão 
de Teleodontologia do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo (CROSP).

Ainda de acordo com as determinações do CFO, 
o uso do termo teleodontologia em veiculação de 

A teleorientação, conforme definida pela 
resolução 226, autoriza a(o) cirurgiã(o)-dentista  
a realizar atendimento pré-clínico por meio  
de questionário, com o objetivo de definir o  
melhor momento para a consulta presencial.  
Já o telemonitoramento engloba o atendimento 
remoto entre o espaço de tempo compreendido 
entre duas consultas presenciais, ou seja, permite 
a assistência a distância, por intermédio de 
tecnologia, de pacientes que já estão em tratamento 
e estão impossibilitados de voltar ao consultório. 
Também compreende o esclarecimento de dúvidas 
de pacientes, com orientações sobre quando seria o 
melhor momento de retornar ao consultório. 

O Conselho Federal de Odontologia 
(CFO) regulamentou o exercício da 
Odontologia a distância, permitindo 

o acompanhamento entre consultas presenciais. 
De acordo com as resoluções 226/2020 e 
228/2020, que consideram o cenário de pandemia 
causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e 
as recomendações do Ministério da Saúde de 
proteção e enfrentamento dessa emergência em 
saúde pública, é permitida às(aos) cirurgiãs(ões)-
dentistas a prática de telemonitoramento e 
teleorientação. Seguem proibidas as consultas, 
diagnósticos, prescrições e elaboração de plano  
de tratamento odontológico a distância.

CFO regulamenta exercício da 

Resoluções 226 e 228 permitem que cirurgiãs(ões)-dentistas 
acompanhem pacientes por intermédio de tecnologia

Odontologia 
a distância
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O enfrentamento à pandemia da 
Covid-19 continua desafiador.  
Mesmo com a retomada gradual  

das atividades econômicas no país, continuamos 
distantes da normalidade. Assim, cabe 
às(aos) profissionais da Odontologia atenção 
redobrada em diversos aspectos, especialmente 
na retomada dos atendimentos presenciais. 
Nesta edição do CROSP em Notícia trazemos 
recomendações para as(os) cirurgiãs(ões)-
dentistas lidarem com os pacientes na volta  
dos tratamentos suspensos.

Neste contexto de retomada, abordamos  
como as(os) profissionais da Odontologia 
podem proceder diante da falta dos 
equipamentos de proteção individual (EPIs), 
fundamentais para cumprir os protocolos  
de segurança contra a doença. O CROSP  
criou um canal exclusivo para os inscritos 
relatarem esse problema.  
O Procon-SP também disponibiliza endereço 
eletrônico para denúncias de preços abusivos  
no comércio dos EPIs. 

Mesmo com a volta das consultas presenciais, 
o teleatendimento e o telemonitoramento, 
regulamentados pelo Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), são a alternativa para o 
acompanhamento de pacientes do grupo de 
risco da Covid-19 ou que se sentem inseguros de 
retornar ao consultório. Cirurgiãs(ões)-dentistas 
devem estar atentas(os) a essas normas, assim 
como para o aumento de casos de ansiedade  
e depressão causados pelo isolamento social.  
Os problemas emocionais, vale ressaltar,  
podem afetar a saúde bucal.

A necessidade de atenção redobrada para  
as radiografias panorâmicas é outro tema  
do CROSP em Notícia. Segundo uma pesquisa 
acadêmica, o exame - muito comum para o 
diagnóstico da saúde bucal - pode revelar imagem 
sugestiva de placas de ateroma, que aumentam a 
predisposição para o Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). Assim, as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas 
cumprem um papel importante de manutenção 
da saúde geral do paciente. 

Esperamos que os temas abordados nesta 
edição possam contribuir para sanar dúvidas 
e solucionar questões que, em meio a uma 
pandemia, afligem especialmente todas(os)  
que atuam na área da saúde. Além de zelar  
pela ética e fiscalizar o exercício da profissão,  
é objetivo do CROSP contribuir para  
a valorização da Odontologia e do atendimento 
de qualidade à população.

Até mais e boa leitura. 

Marcos Jenay Capez
Presidente do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo

Assessoria de Comunicação Institucional:
Vanessa Figueiredo

Jornalista responsável: Thiago Brito Rebouças 
(MTB 0084620/SP)

Reportagem: Juliana Stern, Laiz Sousa, 
Mariana Nepomuceno e Sarah Alves
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Esperamos que os temas 
abordados nesta edição 
possam contribuir para 

sanar dúvidas e solucionar 
questões que, em meio a 
uma pandemia, afligem 
especialmente todas(os)  

que atuam na área da saúde. 
Além de zelar pela ética 
e fiscalizar o exercício 

da profissão, é objetivo do 
CROSP contribuir para a 

valorização da Odontologia 
e do atendimento de 

qualidade à população
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para os profissionais da Odontologia
Um novo cenário
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ÉTICA

publicidade e propaganda odontológica foi vedado 
às operadoras de planos de saúde odontológicos e 
demais pessoas jurídicas. 

Além disso, o CFO também esclarece que não 
está autorizada a “realização da teleorientação e do 
telemonitoramento por centrais de atendimento ou 
qualquer outro meio que centralize o recebimento 
de demandas e as distribua automaticamente”, 
conforme a resolução 226. 

Inclusive, é importante ressaltar que o não 
cumprimento dos termos da resolução 226 
é considerado infração ética de manifesta 
gravidade para fins de processo ético, e a(o) 
profissional poderá ser punida(o), mesmo  
que não tenha sido condenada(o) anteriormente 
em outro processo ético.

É importante ressaltar a obrigatoriedade 
de todos os atendimentos a distância serem 
registrados no prontuário odontológico 
do paciente. O CFO recomenda ainda a 
documentação de toda a comunicação realizada 
entre cirurgiã(o)-dentista e paciente. 

SUS
O Sistema Único de Saúde, desde 2007, conta 

com o Projeto Nacional de Telessaúde, que  
tem a finalidade de expandir e melhorar a rede de 
serviços de saúde pública, sobretudo da Atenção 
Primária à Saúde (APS). Assim, considerando  
as especificidades da Odontologia no SUS e a 
necessidade de atender aos critérios da estratégia 
de e-saúde, o CFO também regulamentou (na 
resolução 228/2020), a prática, já realizada, da 
Odontologia por meio dos canais de Telessaúde.  
A experiência do programa é em teleconsultorias, 
isto é, a troca de opinião entre profissionais de 
forma remota, tendo sempre uma(um) profissional 
atendendo o paciente presencialmente. 

Também fica permitida, enquanto durar a 
pandemia, a consulta a distância mediada por 
tecnologia, desde que utilizando o sistema de 
mediação já implantado em cada localidade. 
A regulamentação também trata sobre a 
possibilidade da troca de informações e opiniões 
entre profissionais a distância com o objetivo de 
prestar melhor assistência ao paciente e determinar 
o momento correto de ir ao consultório. 

“A Telessaúde pode envolver, além da 
teleassistência e da teleducação, ações de vigilância 
em saúde, gestão e pesquisa, áreas que também  
têm sido contempladas no SUS”, explica Ana Estela. 

Boas práticas na 
Teleodontologia 

A regulamentação é um primeiro passo para 
que a teleodontologia seja realizada de maneira 
segura, promovendo boas referências da profissão, 
mesmo com o uso de tecnologia na interação 
paciente-profissional. “A regulamentação ajuda 
a orientar as boas referências. O Brasil já tem 
experiência acumulada em Telessaúde e em 
teleodontologia para que possamos nos guiar 

pelos melhores padrões de qualidade”, afirma. 
Estima-se que os próximos passos para uma 

regulamentação abrangente da teleodontologia 
devem ser no sentido de determinar os requisitos 
para que as plataformas de teleconsultoria 
garantam o atendimento às normas presentes 
no Código de Ética Odontológica, na Lei Geral 
de Proteção de Dados (nº 13.709/2018 ) e em 
legislações internacionais como a Health Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPAA). 

“Temos de garantir às(aos) cirurgiãs(ões)-
dentistas e aos pacientes sistemas dedicados à 
teleodontologia, que asseguram a confidencialidade 
das informações e registro no prontuário do 
paciente, por exemplo.  Tudo o que uma consulta 
com qualidade representa presencialmente precisa 

A Telessaúde pode envolver, além da teleassistência e da 
teleducação, ações de vigilância em saúde, gestão e pesquisa, 

áreas que também tem sido contempladas no SUS”
Ana Estela Haddad, integrante da Comissão de Teleodontologia 

do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)

Cirurgiãs(ões)-dentistas podem comunicar anonimamente a falta desses itens e 
acompanhar a situação das clínicas em cada um dos municípios de São Paulo

Além de estabelecer 
um canal para 

denúncias, a plataforma 
do CROSP funciona como 

um importante recurso 
de mapeamento para 
as(os) profissionais 

da Odontologia. Com 
todas as reclamações 

concentradas na página, 
o sistema disponibiliza 

um panorama da 
situação e abastecimento 

dos EPIs em cada um 
dos municípios paulistas

casos de irregularidade e assim comunique às esferas 
competentes. A iniciativa colabora para assegurar 
a liberdade e a segurança no exercício clínico e 
também dos pacientes.

Informações solicitadas
Para realizar a denúncia é necessário informar os 

números de CPF e do CRO no www.crosp.org.br/covid. 
Depois, o denunciante indica quais materiais estão  
em falta, informa se a clínica ou consultório é privado 
ou público e o município no qual está localizado.

Quando o estabelecimento é privado, os ofícios 
do CROSP são encaminhados aos gestores e/ou 
responsáveis técnicos, além da Vigilância Sanitária  
da cidade. No caso do serviço público, os 
documentos são direcionados à Secretaria de Saúde  
e ao coordenador(a) de Saúde Bucal do município. 

Mapeamento por município
Além de estabelecer um canal para denúncias, 

a plataforma do CROSP funciona como um 
importante recurso de mapeamento para as(os) 
profissionais da Odontologia.  Com todas as 
reclamações concentradas na página, o sistema 
disponibiliza um panorama da situação e 
abastecimento dos EPIs em cada um dos municípios 
paulistas. Também traz estatísticas por material  
e por tipo de estabelecimento - público ou privado. 

Esses dados podem ser importantes para que os 
municípios e profissionais da Odontologia tomem 
conhecimento dos materiais que estão mais em falta 
em suas localidades e, assim, possam encontrar 
meios de sanar o problema.

é alertar os órgãos de fiscalização responsáveis 
para que averiguem caso a caso. 

Vale salientar que cabe ao Conselho a fiscalização 
do exercício profissional e o cumprimento do 
Código de Ética Odontológica. Portanto, a iniciativa 
visa colaborar para a manutenção da saúde das(os) 
cirurgiãs(ões)-dentistas, demais funcionárias(os) 
das clínicas e consultórios, bem como dos pacientes, 
frente a pandemia. 

Por que denunciar?
A não utilização dos equipamentos de proteção 

e materiais de biossegurança colocam a(o) 
profissional e a(o) paciente em risco ao facilitar 
a infecção cruzada de diversas doenças, como a 
própria Covid-19. Além disso, permite que as(os) 
cirurgiãs(ões)-dentistas sejam denunciadas(os)  
à Vigilância Sanitária por prática irregular por não 
fornecerem condições adequadas de atendimento.

A formalização das denúncias é fundamental 
para que o Conselho tome conhecimento dos 

C om o objetivo de fortalecer a fiscalização 
e garantir a segurança das(os) 
cirurgiãs(ões)-dentistas e pacientes 

durante a pandemia do novo coronavírus, o 
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP) criou uma plataforma on-line para 
denunciar a falta de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e materiais de biossegurança  
nas clínicas e nos consultórios. A página está 
disponível em: www.crosp.org.br/covid.

Lançada no início de junho, a iniciativa permite 
que as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas denunciem 
de forma anônima as irregularidades e escassez 
de produtos em estabelecimentos odontológicos 
públicos e privados. O recurso é uma mobilização 
da autarquia em defesa das(os) profissionais  
de Odontologia e dos pacientes, em um 
momento no qual a demanda por EPIs é ainda 
mais necessária. As denúncias são apuradas e 
encaminhadas aos órgãos competentes: Vigilância 
Sanitária, secretarias de Saúde e coordenadorias 
de Saúde Bucal para fiscalização e aplicação  
das possíveis penalidades. 

A plataforma tem mapeado seis categorias de 
produtos: máscara tipo N95 ou PFF2, óculos ou 
face shield, capote impermeável, luvas, gorro e 
álcool em gel 70%. Segundo o levantamento, os três 
primeiros itens são os mais citados nas denúncias.  
(Os dados são do começo da pandemia até julho  
de 2020 e contemplam todo o estado)

O CROSP reitera que dispor de equipamentos e 
condições de trabalho salubres e de qualidade são 
requisitos básicos para o exercício da Odontologia. 
Caso o fornecimento dos produtos esteja 
interrompido ou insuficiente, as(os) profissionais 
da área podem paralisar a agenda de atendimentos. 

Para as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas que atuam 
em unidades públicas de saúde a recomendação é 
comunicar o fato aos gestores do estabelecimento. 
É importante salientar que, nesse caso, é dever  
do poder público (estados e municípios) prover  
as condições adequadas de atendimento.

A falta desses materiais tem repercutido  
entre as(os) profissionais da saúde. Por isso 
o CROSP criou esse espaço inteiramente 
personalizado para receber informações sobre  
a escassez dos equipamentos. O propósito  

CROSP disponibiliza canal de denúncias 
para a falta de EPIs e materiais de

biossegurança

Os materiais em falta nas clínicas e/ou 
consultórios, segundo as denúncias: 

• Máscara tipo N95 ou PFF2
• Capote impermeável
• Óculos ou face shield
• Álcool em gel 70% 
• Luvas
• Gorro

FONTE: Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
(dados do estado de São Paulo até julho de 2020)
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poder ser reproduzido na modalidade mediada por 
tecnologia”, diz Ana Estela, que alerta que o limite 
da teleconsulta deve ser quando essas condições 
não estejam garantidas. 

Vale ressaltar que é uma prerrogativa do exercício 
profissional a definição do que é possível ser feito 
em cada caso – dessa forma, tudo aquilo que as(os) 
profissionais não estiverem seguras(os) para realizar 
por meio da tecnologia não deve ser feito.

As resoluções 226/2020 e 228/2020 estão 
disponíveis na íntegra no site do CROSP  
(www.crosp.org.br). 

Para mais informações, o CFO disponibilizou  
um Guia de Esclarecimento de Odontologia  
a Distância, que pode ser conferido no endereço  
on-line da autarquia federal (www.website.cfo.org.br).




