
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.
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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.

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.

CROSP ajuda a garantir direito
de cirurgião-dentista

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.

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 

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 cirurgiã-
dentista, 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 

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. 

E 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  

para diagnósticos precisos

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

www.facebook.com/crospoficial
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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

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.

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 

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. 

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 cirurgião-
dentista 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”. 

Resoluções do CFO

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 cirurgião-
dentista investigar situações clínicas se não 
em decorrência do atendimento odontológico. 
Ademais, sendo verificada alguma alteração 
sistêmica, de responsabilidade da área médica, 

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

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 cirurgião-
dentista, 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 

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 cirurgião-
dentista, 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.Fo
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