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Entenda o que é permitido e quais cuidados devem 
ser tomados na hora de divulgar os seus serviços

Ética e 
eficiência
na publicidade

C omunicar-se com o público é fundamental 
para os proprietários de clínicas e 
cirurgiãs(ões)-dentistas autônomas(os) 

atraírem a clientela e se estabelecerem no mercado. 
No entanto, essas(es) profissionais precisam atentar 
para as normas estabelecidas pela legislação 
vigente, pelas resoluções do Conselho Federal 
de Odontologia (CFO) e pelo Código de Ética 
Odontológica (CEO), na Lei 5081/66, que regula  
o exercício profissional. 
 
A seguir, listamos os principais tópicos  
que devem ser apreciados ao pensar  
em publicidade, as atualizações nas normas  
e as boas práticas em divulgação. 
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4 CARTA AO LEITOR

Conselheiros
(GESTÃO 2019-2021)
Marcos Jenay Capez (Presidente)
Rogério Adib Kairalla (Secretário)
Marco Antonio Manfredini (Tesoureiro)
Sofia Takeda Uemura (Presidente da Comissão de Ética)
Sandra Kalil Bussadori (Presidente da Comissão de 
Tomada de Contas),
Cintia Rachas Ribeiro, Marcelo Januzzi Santos, Roberto 
Miguita, Camillo Anauate Netto, Renata Groke Bonetti 

Expediente
Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo
Avenida Paulista, 688 - Bela Vista
São Paulo/SP - CEP: 01310-909
Tel.: (11) 3549-5500 – www.crosp.org.br

Z elar pela ética e fiscalizar o exercício 
profissional, compromissos centrais  
do Conselho Regional de Odontologia 

de São Paulo (CROSP), exigem um olhar 
criterioso sobre a rotina em todas as profissões – 
cirurgiãs(ões)-dentistas, técnicos e auxiliares –  
e requer constante atenção às questões 
diretamente ligadas à Odontologia. 

Nesta edição do CROSP em Notícia buscamos 
orientar as(os) profissionais sobre a conduta  
ética que permeia toda a prática odontológica, 
desde o atendimento a pacientes até a 
responsabilidade na propagação de informações 
para o público leigo sobre a importância  
dos cuidados com a saúde bucal.  

A publicidade odontológica é uma ferramenta 
fundamental para as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas 
autônomas(os) e proprietárias(os) de  
clínicas. A divulgação ativa de serviços ajuda  
as(os) profissionais a se estabelecerem  
no mercado, impactando públicos diversos.  
Nesta edição, destacamos as normas  
estabelecidas no Código de Ética  
Odontológica e na legislação vigente que  
regula o exercício profissional para propaganda 
dos estabelecimentos odontológicos. 

A cobrança de honorários é um tema  
que gera questionamentos entre as(os) 
profissionais liberais autônomas(os). Para auxiliar 
a classe odontológica, o CROSP em Notícia 
apresenta alguns dos critérios práticos, legais e 
éticos que servem de parâmetro para a fixação  
de valores de procedimentos.

O estudo realizado pelo Centro Colaborador  
em Vigilância da Saúde Bucal (CECOL), órgão 
ligado à Faculdade de Saúde Pública (FSP)  
da Universidade de São Paulo (USP),  
a pedido do CROSP, reafirma que a fluoretação  
é uma importante medida para diminuição  
de casos de cárie no Brasil, principalmente  
entre crianças e jovens.

Confira também matérias sobre a educação  
em saúde bucal de pacientes com deficiência 
visual, informações para a entrega da declaração 
do imposto de renda pessoa física deste ano, 
além de dicas para o controle de estoque de 
consultórios e clínicas.

Boa leitura e até a próxima!

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

Diretoria de Comunicação Institucional:
Vanessa Figueiredo

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

Reportagem: Juliana Stern, Laiz Sousa, 
Mariana Nepomuceno e Sarah Alves

Direção de arte: Claudio Franchini

A divulgação ativa de 
serviços ajuda as(os) 

profissionais a se 
estabelecerem no mercado, 

impactando públicos diversos.  
Nesta edição, destacamos 

as normas estabelecidas no 
Código de Ética Odontológica 

e na legislação vigente 
que regula o exercício 

profissional para propaganda 
dos estabelecimentos 

odontológicos
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No contexto de gestão de consultórios e 
clínicas, coibir a inadimplência de pacientes  
é um dos principais obstáculos financeiros  
de estabelecimentos odontológicos. Para  
diminuir o fluxo negativo é fundamental 
estabelecer um bom relacionamento  
com pacientes, além de adotar protocolos  
de valores, pagamentos e agendamentos. 

Um importante tópico desta edição é a 
apresentação do parecer técnico-científico acerca 
da política de fluoretação das águas no Brasil.  

Boas práticas
5FISCALIZAÇÃO
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Por que denunciar publicidade irregular
Comunicar irregularidades na publicidade 

odontológica é um ato de valorização da 
classe. Mesmo que os erros tenham sido 
cometidos por falta de conhecimento das 
regras, podem resultar na concorrência 
desleal e, pior, na propagação de informações 
equivocadas para a população.  

Assim, a(o) profissional deve estar 
atenta(o) às irregularidades na publicidade, 
especialmente na clínica ou consultório  
em que atua. Mesmo porque ela(e)  
pode responder solidariamente  
pela infração ética cometida, mesmo  
sem ser a(o) responsável técnico  
ou sócia(o) da empresa. Segundo  
o Código de Ética Odontológica,  
todos as(os) funcionárias(os)  
podem ser penalizadas(os) na medida  
de sua culpabilidade.

É importante ressaltar que a(o) responsável 
técnico tem um papel fundamental para 

evitar as infrações. Cabe a essa(e) profissional 
a fiscalização técnica e ética da instituição 
pública ou privada pela qual responde.  
Assim, ela(e) deve orientá-la, por  
escrito, inclusive abordando as técnicas  
de propaganda utilizadas. 

Dessa forma, ao identificar irregularidades, 
a(o) responsável técnico deve informá-
las, imediatamente, ao Conselho Regional 
– sendo que isso deve ser feito por 
escrito quando for constatada infração 
ética na empresa em que exerça a sua 
responsabilidade. 

O CROSP conta com um canal direto  
para essas e outras denúncias em seu site: 
http://www.crosp.org.br/denuncias.html 

Mediante as denúncias, o Conselho 
averigua a veracidade das informações 
e aplica as penalidades cabíveis, zelando 
sempre pela transparência, pela ética e pelas 
boas práticas odontológicas.

O Conselho Regional de Odontologia  
de São Paulo (CROSP) oferece materiais  
de orientação para que as(os) profissionais  
da saúde bucal invistam na publicidade  
com segurança. Disponibiliza, por exemplo,  
um e-book com as principais regras  
e sugestões para a comunicação on-line  
(sites, redes sociais e blogs) 
e off-line (anúncios  
em jornais, revistas, 
fachadas e papelaria). 

O material está disponível 
no QR-Code ao lado: 

E-book: Dicas de 
comunicação para 
odontologistas

Como acertar na 
publicidade odontológica

Obedecendo às diretrizes de leis que 
regulamentam a profissão, as resoluções  
do CFO e o CEO, a(o) profissional da área  
pode fazer anúncios, propagandas e publicidade 
em qualquer meio de comunicação. Para tanto, 
vale consultar uma agência de marketing ou, na 
impossibilidade de investir em uma empresa 
especializada, priorizar os veículos de comunicação 
com os quais tenha mais afinidade e conhecimento.

Nas publicações, a(o) profissional da 
Odontologia pode e deve informar o seu 
endereço, telefone de contato, site e o horário  
de funcionamento. Já os proprietários de clínicas 
e consultórios (pessoa jurídica), precisam 
apresentar o nome e número de inscrição da 
empresa no CROSP e da(o) responsável técnico.  
É recomendável utilizar nas postagens o logotipo 
da clínica ou consultório.

Os anúncios nas mídias devem conter a 
especialidade da(o) profissional, entre outras 
informações pertinentes do currículo, como 
cursos de extensão e participação em eventos  
da área (congressos e palestras, por exemplo).  
São permitidas menções a atendimento hospitalar 
e domiciliar, assim como a existência de convênio 
com planos de saúde. No caso de clínicas,  
sugere-se disponibilizar a relação das(os) 
profissionais que atuam na empresa. 

Atenção: Técnicos em prótese dentária, 
auxiliares em prótese dentária e técnicos em saúde 
bucal podem fazer propagandas em revistas, 
jornais ou folhetos especializados, somente 
dirigidas as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas, ou  

seja, nunca ao público geral. Nessas divulgações, 
devem constar o nome da(o) profissional  
ou do laboratório, assim como o seu número  
de inscrição no CROSP. 

As divulgações de laboratórios também 
precisam informar o número de inscrição da 

empresa no CROSP e da(o) responsável técnico. 
Já às(aos) auxiliares de saúde bucal é vedada  

a veiculação de qualquer tipo de publicidade.

Ainda tem dúvidas? 
Fale conosco: www.crosp.org.br/faleconosco.html.

A resolução do CFO 
Nº 196/2019

Em 2019, o Conselho trouxe novas diretrizes 
para a publicidade na Odontologia. Com a 
expansão da comunicação nos meios digitais, 
a Resolução nº 196/2019 passou a permitir a 
utilização de um recurso que atrai bastante 
atenção do público: a veiculação de imagens de 
“antes e depois” dos tratamentos odontológicos.

A partir dessa norma, as(os) profissionais 
puderam divulgar autorretratos (selfies) e 
imagens relativas ao “antes e depois” desde  
que o objetivo seja informar e não comercializar 
o serviço odontológico. É preciso destacar, 
ainda, que as fotos do “antes” se referem  
aos registros feitos no diagnóstico inicial  
do paciente, enquanto o “depois” está 

relacionado com resultado final do tratamento. 
Essas imagens podem ser publicadas nos perfis 

pessoais das redes sociais das(os) cirurgiãs(ões)-
dentistas, somente com autorização prévia do 
paciente ou de seu representante legal. Isso deve 
ser feito por meio do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, que pode ser redigido por 
uma(um) advogada(o). O CROSP disponibiliza 
um modelo desse documento em seu site, na 
seção downloads (www.crosp.org.br/download).

O uso de expressões escritas ou faladas que 
caracterizem autopromoção, concorrência desleal, 
sensacionalismo, mercantilização da Odontologia 
ou promessa de resultados continuam vedadas a 
essas publicações, como disposto no Código de 
Ética. Portanto, é preciso evitar mensagens como 
“o único a realizar determinado procedimento”.

Onde tirar dúvidas
O primeiro cuidado que a(o) cirurgiã(o)-dentista 
deve ter é consultar os materiais do CFO e 
CEO, que estão disponíveis no site do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), 
www.crosp.org.br. E a autarquia também 
ajuda a tirar dúvidas pelo canal Fale Conosco: 
www.crosp.org.br/faleconosco.html.

Mercantilização
O CEO considera faltas gravíssimas 
a mercantilização da Odontologia e 
a consequente concorrência desleal. 
Além disso, o documento veda a 
veiculação de anúncios com promessas 
de resultados e/ou com foco no preço 
de serviços odontológicos.

Falta de comprovação
Também resultam em infração a divulgação 
de títulos, qualificações e/ou especialidades 
sem o devido registro no CFO. O mesmo 
vale para a propagação de técnicas, terapias 
de tratamento e áreas de atuação sem 
comprovação científica. E as penalidades 
se estendem, ainda, à publicidade com 
instalações ou equipamentos sem registro 
validado pelos órgãos competentes.

Críticas e induções
Somam-se à lista de infrações em publicidade, 
as práticas de: criticar técnicas utilizadas por 
outras(os) profissionais da Odontologia, como 
sendo inadequadas ou ultrapassadas; e induzir 
a opinião pública a acreditar que existe 
reserva de atuação clínica em Odontologia. 

Aliciamento
As(os) cirurgiãs(ões)-dentistas também podem ser penalizadas(os) 
por aliciamento de pacientes, com a oferta de serviços e anúncios 
falsos, irregulares, ilícitos ou imorais. Assim, frases como “a melhor 
clínica da região” são passíveis de sanções. 

Autopromoção
A participação das(os) cirurgiãs(ões)-dentistas na divulgação 
de assuntos odontológicos na mídia deve ter como objetivos 
o esclarecimento e a orientação da população, nunca a 
autopromoção. Portanto, o CEO considera infrações: a realização 
de consultas, diagnósticos, prescrição de tratamentos e exposição 
de resultados clínicos em veículos de comunicação de massa.

As postagens, em qualquer meio de comunicação, 
não podem conter imagens que identifiquem 
equipamentos, instrumentais e/ou materiais, pois 
serão consideradas publicidade comercial indireta. 
Nas publicações, não são permitidas também fotos 
de tecidos biológicos, como um dente, gaze com 
sangue, entre outras partes do corpo humano, assim 
como a divulgação de imagens e/ou vídeos com  
o passo a passo dos procedimentos odontológicos. 

É importante que as publicações nas redes sociais 
contenham o nome da(o) profissional e o número 
de inscrição no CROSP. E a veiculação desses 
anúncios não pode ser feita por pessoas jurídicas, 
pois será interpretada como publicidade comercial.

Conheça a resolução completa no site do CFO: 
www.website.cfo.org.br. Im
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Atualização 
A última versão do Código  
de Ética é de 2013, mas,  
ao longo dos últimos anos, 
o documento teve alguns 
pontos alterados por 
resoluções do CFO. Por isso, 
é de suma importância que 
as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas 
estejam atentas(os) aos canais 
de comunicação do CROSP, 
a novas publicações e a 
contatos feitos por e-mail.   
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O Brasil é historicamente 
um dos países que melhor 

realiza programas de 
imunização no mundo. 
No enfrentamento da 

Covid-19, porém, as ações 
têm acontecido de forma 

desarticulada, provocando 
lentidão no processo 

de vacinação

Mantenha-se 
atualizado
Site: 
www.crosp.org.br

TV CROSP: 
www.crosp.org.br/tv/

Redes sociais: 
www.facebook.com/CrospOficial
www.instagram.com/crospoficial/ 
t.me/crospoficial

Im
ag

em
 m

er
am

en
te

 ilu
str

at
iv

a/
Sh

ut
te

sto
ck

8 VACINAÇÃO

O Conselho Regional de Odontologia de 
São Paulo (CROSP) vem pleiteando, 
de forma reiterada, a imunização dos 

profissionais de saúde bucal contra a Covid-19. 
Junto a outras entidades de classe, como a 
Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas 
(ABCD Brasil), a Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (APCD), e a Associação Brasileira de 
Odontologia (ABO) – Seção São Paulo, a autarquia 
tem se reunido com representantes dos poderes 
Executivo e Legislativo estadual para ressaltar  
a importância de priorizar profissionais  
da Odontologia no plano de vacinação. 

As articulações começaram ainda antes da 
aprovação das vacinas CoronaVac (Sinovac e 
Instituto Butantan) e Astrazeneca (Universidade  
de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz). No final  
de 2020, a autarquia enviou ofícios ao poder 
público solicitando a priorização e urgência  

CROSP tem solicitado, às autoridades 
competentes, prioridade e urgência na 
vacinação de cirurgiãs(ões)-dentistas, 
técnicos e auxiliares em saúde bucal 
e prótese dentária 

“O problema maior no Estado é realmente a 
capital, que optou por esse escalonamento por 
idade. Solicitamos ao secretário municipal de 
saúde que essa priorização seja revista”, informa 
Marco Antonio Manfredini, conselheiro e 
tesoureiro do CROSP. 

Em outras localidades, por sua vez, os 
profissionais de saúde foram incluídos nos 
primeiros grupos prioritários. “Em São José 
do Rio Preto, Marília e Campinas boa parte 
dos profissionais da saúde bucal já foram 
vacinados”, afirma Capez. “O CROSP continua 
incansavelmente trabalhando para que todos  
os profissionais da Odontologia sejam vacinados, 
mesmo diante da falta de insumos ou vacinas 
nos municípios. Continuamos requisitando 
a priorização da classe odontológica junto as 
autoridades e órgãos responsáveis pela vacinação 
da população”, completa Capez. 

na imunização da categoria. “Lembramos sempre 
que cirurgiãs(ões)-dentistas examinam a boca 
do paciente e nesse momento a pessoa precisa 
retirar a máscara. Então estamos muito vulneráveis 
a contaminações, até mais do que outros 
profissionais da área da saúde”, ressalta o presidente 
do CROSP, Marcos Capez.  

Em janeiro de 2021 o Conselho também 
disponibilizou sua sede para realizar a imunização 
dos profissionais da área da capital paulista. No 
momento a autarquia continua cobrando agilidade 
no processo de vacinação à categoria, mas pondera 
as limitações de sua atuação frente ao cenário. 

É importante salientar que cabe aos gestores 
públicos o planejamento e a coordenação do  
Plano de Imunização contra a Covid-19. No Brasil,  
o executivo municipal tem tido autonomia para 
elaborar o próprio calendário e, por consequência, 
estabelecer os grupos prioritários. Assim, a situação 

Contexto da pandemia no país
O Brasil é historicamente um dos países que 

melhor realiza programas de imunização no mundo. 
No enfrentamento da Covid-19, porém, as ações 
têm acontecido de forma desarticulada, provocando 
lentidão no processo de vacinação. 

Ao longo dos primeiros meses de 2021 os 
laboratórios enfrentaram obstáculos, como a falta 
de matéria-prima para a produção dos imunizantes. 
Além disso, o Brasil ainda encontra dificuldades  
em comprar doses de outros países para atender  
a grande demanda nacional.

Compreender esse contexto é importante  
para entender por que muitos profissionais  
da saúde, incluindo os da Odontologia, ainda 
esperam pela vacina.  

Outras medidas do CROSP no 
enfrentamento à pandemia

Assim que o Brasil registrou os primeiros casos 
de contaminação pelo vírus da Covid-19, o CROSP 
passou a tratar o tema como prioridade. O Conselho 
criou um comitê de crise para o enfrentamento à 
pandemia, formado por membros de sua diretoria 
executiva e outros especialistas da área odontológica, 
para minimizar os impactos negativos. 

Preços abusivos
Atento às demandas da categoria, o CROSP abriu 

um canal de denúncias para a prática de preços 
abusivos dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), entre outros materiais de biossegurança. 
A falta desses produtos para os atendimentos 
odontológicos também passou a ser monitorada 
– o CROSP comunica a situação aos órgãos 
competentes, como Vigilância Sanitária, secretarias 
de Saúde e coordenadorias de Saúde Bucal.

Em abril de 2021, o Conselho chegou a acionar 
novamente o PROCON/SP, comunicando denúncias 
sobre o valor de materiais essenciais para atendimento 
e segurança dos profissionais de Saúde Bucal. 
As luvas, por exemplo, custavam R$ 20 antes da 
pandemia e na atualidade chegam a quase R$ 100. 

O PROCON informou que tem apurado 
essas práticas e à época já havia autuado cerca 
de 5 mil farmácias, supermercados entre outros 
estabelecimentos que comercializavam produtos 
com preços abusivos. Ao identificar irregularidades 
na venda de produtos as denúncias podem ser 
feitas pelo https://consumidor.procon.sp.gov.br/
denunciaanonima.

Isenção de impostos
Em 2020 o CROSP e outras entidades de classe 

também solicitaram aos municípios a isenção e 
negociação do pagamento de tributos municipais. 
O objetivo foi minimizar os prejuízos financeiros, 
especialmente de proprietários de clínicas  
e consultórios odontológicos, que precisaram 
interromper os atendimentos eletivos por  
um longo período, em respeito às diretrizes  
do Plano São Paulo de combate à pandemia.

difere entre os 645 municípios do Estado.
Na capital, por exemplo, a faixa etária é 

preponderante entre os critérios – dessa forma, 
a imunização das(os) cirurgiãs(ões)-dentistas 
acontece de acordo com a idade estabelecida 
pelo calendário. Em 19 de abril, por exemplo, o 
município começou a vacinar as(os) cirurgiãs(ões)-
dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal a 
partir dos 47 anos de idade.

No início de abril, o presidente do Conselho, 
Marcos Capez – em nome do gabinete de crise da 
classe odontológica contra o novo coronavírus - 
formado pelo CROSP, pela APCD, ABCD Brasil e 
ABO Seção São Paulo - foi recebido pelo secretário 
municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido 
dos Santos e reiterou a importância de ampliar a 
imunização para a categoria e diminuir na faixa 
etária para a vacinação. À época, o representante 
do executivo ficou de analisar a situação.

Conselho pede 
agilidade do poder 
público na imunização 
da categoria

Covid-19:

Negociações da anuidade
O setor de cobrança da autarquia manteve 

canal aberto para negociação de débitos e parcelas 
atrasadas da anuidade. Por determinação do 
Conselho Federal de Odontologia (CFO) – com 
apoio do CROSP – a anuidade de 2021 não sofreu 
reajustes, mantendo o valor cobrado desde 2017. 
Em 2020, o pagamento da anuidade também foi 
prorrogado para setembro. 

Comunicação precisa 
para os inscritos

Desde os primeiros meses da pandemia,  
o Conselho tem atuado para prestar o máximo  
de esclarecimentos à categoria sobre o atual 
cenário, combatendo também os conteúdos 
falsos, conhecidos como fake news. O site  
do CROSP divulga notícias atualizadas sobre  
as ações do poder público no enfrentamento  
da Covid-19 e as medidas que vem sendo 
adotadas pela própria autarquia. 

Webinários (seminários on-line) transmitidos 
pela TV CROSP e outros materiais de orientação, 
como o manual de Biossegurança: Adequações 
técnicas em tempos de Covid-19, estão 
disponíveis no endereço eletrônico e nas redes 
sociais da autarquia.
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Fatores como a experiência do profissional, o tempo de tratamento e a condição 
financeira do paciente devem ser considerados ao valorar os procedimentos

10 ÉTICA

O que as(os) profissionais liberais 
autônomas(os) devem levar em conta 
na hora de calcular sua remuneração? 

A Comissão de Ética do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo (CROSP) é 
constantemente questionada sobre a legalidade 
e o limite de valores atribuídos a tratamentos, 
assim como sobre a fixação de salários, 
comissionamentos e tabelas de referência  
(com valores mínimos para procedimentos), 
aplicadas a pacientes e operadoras odontológicas.

Uma vez que a prática odontológica exige 
inquestionável destreza profissional, habilidade, 
percepção e sensibilidade, os honorários cobrados 
refletem o perfil e o processo de gerenciamento 
de cada cirurgiã(o)-dentista. Sendo assim, o 
Código de Ética Odontológica (CEO) garante ao 
profissional autônoma(o) a liberdade para deliberar 
suas remunerações. Entretanto, o CEO também 
determina que é dever da(o) profissional observar 
uma série de critérios práticos, legais e éticos, que 

servem de parâmetro pessoal para esse cálculo. 
Os fatores envolvidos nessa formulação  

vão desde o custo operacional e o perfil  
da(o) profissional até a complexidade do caso  
e a condição socioeconômica do paciente, 
incluindo o tempo de atendimento e os  
valores da concorrência. Nesse contexto,  
o nível de conhecimento, de experiência e de 
bagagem técnica, intelectual e formativa de 
cada profissional são atributos que garantem a 
segurança e eficácia do tratamento odontológico.  

A destreza e habilidade de gestão da(o) 
cirurgiã(o)-dentista é de extrema importância 
nesse processo, visto que, atualmente, não há 
tabela referencial de honorários profissionais 
validada pelo Conselho Federal de Odontologia 
(CFO), pelos Conselhos Regionais ou por outra 
entidade odontológica em âmbito nacional 
ou estadual, que defina um valor mínimo ou 
indicativo para as cobranças. Dessa forma, a 
valoração da remuneração é algo muito particular.

Elementos da equação
O que levar em conta na hora 
de calcular seus honorários:
• Custo operacional (materiais, estrutura  

do consultório, IPTU, CRO etc.)
• Cálculo da hora clínica:  

(custos fixos + custos variáveis +  
expectativa de lucro)/horas trabalhadas)

• Perfil da(o) profissional  
(conhecimento, conceituação)

• Condição clínica do paciente
• Condição socioeconômica do paciente
• Cooperação do paciente
• Complexidade do caso
• Tempo de atendimento 
• Circunstâncias em que o tratamento  

será realizado 
• Costumes da comunidade local  

(preços da concorrência)
• Contratação de serviços terceirizados, como 

laboratório de prótese e escaneamento intraoral 

Quando e 
como cobrar

Os honorários podem ser cobrados 
antes, durante ou após a prática dos 
atos odontológicos, abrangendo as 
consultas, os tratamentos longos, as 
cirurgias e os atendimentos domiciliares. 
Entretanto, a comunicação dos valores 
aos pacientes deve sempre ocorrer 
antes do início do tratamento, salvo 
em caso de emergências, ocasião em 
que os honorários e os procedimentos 
odontológicos poderão ser arbitrados  
e cobrados posteriormente, já que o  
não atendimento imediato poderá gerar 
dano irreparável ao paciente, podendo  
até mesmo vir a óbito. 

No caso de urgências, nas quais  
o paciente necessita do atendimento 
odontológico porque está submetido a 
um quadro de forte dor, mas não implica 
risco de morte, os valores e formas 
de pagamento devem ser informados 
previamente. Isso possibilita ao paciente 
optar pelo atendimento ou buscar 
assistência em outro serviço específico. 
Dessa forma, o não atendimento  
do paciente em razão da não aceitação  
do pagamento de honorários não implica 
em omissão profissional.

Instrumentos
Apesar de não haver uma tabela que determine 

os valores mínimos a serem cobrados pelos 
procedimentos, o CFO, a Associação Brasileira 
de Cirurgiões-Dentistas (ABCD), a Associação 
Brasileira de Odontologia (ABO), Federação 
Nacional dos Odontologistas e a Federação 
Interestadual dos Odontologistas, juntamente à 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 
criaram mecanismos importantes para auxiliar a(o) 
cirurgiã(o)-dentista a estipular seus honorários. 

Esse instrumento é chamado de Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Odontológicos (CBHPO) e possibilita estabelecer 
um parâmetro de valoração que avalie custos 
operacionais, complexidade, conhecimento  
e outros fatores importantes nesse processo.  
Para consultar, acesse www.cbhpo.com.br. 

Essa metodologia pode ser utilizada pela(o) 
cirurgiã(o)-dentista e por qualquer outra empresa 
no ramo odontológico sem ressalvas. Tem o 
objetivo de auxiliar a(o) profissional a estabelecer 
o valor de seus honorários de uma forma 
compatível com o exercício da Odontologia.  
Essa classificação, determinada após sérios 
estudos econômicos realizados pela FIPE  
e pelas entidades nacionais da profissão,  
não impõe qualquer penalidade às(aos) 
profissionais que não a observarem. 

Assim, o CBHPO não tem caráter de uso 
obrigatório, porque o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (CADE) proíbe qualquer 
influência obrigatória na adoção de preço 
uniforme entre prestadores de serviços. O 
Conselho entende que a imposição de tabela é 
uma prática anticompetitiva, especialmente se 
houver penalização aos que não cumprirem os 
valores indicados considerando o tabelamento 
como uma conduta ilegal (formação de cartel). 

Esse entendimento também é válido para 
associações e organizações patronais ou profissionais 
que busquem fixar preços pela prática de serviços, 

uma vez que o valor de um procedimento e  
de produtos deve ser definido pelo mercado. 

Também é preciso ressaltar que a CBHPO, 
ao apresentar os valores referenciais para 
procedimentos odontológicos, também serve 
como instrumento para analisar se cirurgiãs(ões)-
dentistas ou empresas prestadoras de serviços 
odontológicos estão evitando o aviltamento, que 
compreende a oferta de serviços a partir de quantia 
irrisória, prática que desvaloriza a Odontologia  
e o trabalho de cirurgiãs(ões)-dentistas. 

Casos de isenção
O Código de Ética Odontológica determina que 

constitui infração ética oferecer serviços gratuitos 
a quem possa remunerá-los adequadamente. No 
entanto, tal impedimento é relativo, uma vez que, 
caso o paciente não tenha condições financeiras 
de remunerar a(o) profissional pelos serviços 
prestados, esta(e) poderá isentar a cobrança. 
É importante ressaltar que esta situação difere 
totalmente do caso em que a(o) profissional veicula 
publicidade e propaganda de serviços gratuitos, 
oferecendo consultas e diagnósticos grátis ou sem 
compromisso – ou ainda oferecendo trabalhar 
gratuitamente com intenção de autopromoção ou 
de promoção de campanhas em trocas de favores. 
Nesses casos, a proibição é absoluta. 

Decidir pela isenção a pacientes que não 
possam pagar pelo tratamento ou em casos de 
voluntariado é uma atitude de foro íntimo de 
cada cirurgiã(o)-dentista. No entanto, é proibida 
a divulgação da gratuidade, que pode incidir em 
infração ética, concorrência desleal, aliciamento 
de pacientes e desvalorização da profissão. 

Sendo assim, 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; 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 podem ser cobrados 
valores do paciente que não foram tratados e 
acordados previamente, sobre tratamentos já 
realizados. É importante lembrar que o Código 
de Ética exige que a(o) cirurgiã(o)-dentista 
comunique previamente ao paciente sobre os 
custos de seus honorários para não o submeter a 
tratamento de valor inesperado. Tal medida evita 
eventual vantagem financeira e condutas que 
desmereçam a profissão e segue o que determina 
o Código de Defesa do Consumidor, pois o 
prestador de serviços tem o dever de esclarecer 
adequadamente a forma que o serviço será 
prestado, o valor a ele atribuído e as modalidades 
de pagamento disponíveis.

Já no que diz respeito ao salário, a Lei Federal 
3.999/61 regulamenta o salário-mínimo de 
médicos e cirurgiãs(ões)-dentistas, bem como sua 
carga horária. Essa lei tem aplicabilidade exclusiva 
ao serviço privado e não abrange o serviço público, 
que dependem de legislação própria do ente 
contratante, na esfera federal, estadual e municipal, 
considerada a previsão orçamentária do governo.

Saiba como definir seus

honorários
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O que você precisa saber sobre  
as mudanças, isenções, reduções 
e penalidades, além de dicas para 
facilitar o momento da entrega, 
que vai até 31 de maio

Imposto de Renda
Pessoa Física 2021

J á conferiu as regras do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2021 (IRPF)? Sabe quais são 
os documentos necessários? Sabe como 

fazer a dedução de despesas? Conhece as normas 
para beneficiárias(os) do auxílio emergencial? 
Reunimos as principais informações para você 
entregar a sua declaração até o dia 31 de maio. 
Atenção: a data final para declaração pode ser 
prorrogada até 31 de julho. Até a publicação 
desta edição, o projeto que determina a mudança 
aguardava a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Quem deve declarar
Só devem fazer a declaração do IRPF quem 

atende a pelo menos um dos critérios obrigatórios 
determinados pela Receita Federal: 
• Ter recebido auxílio emergencial para 

enfrentamento da pandemia em 2020 e ganhar 
outros rendimentos tributáveis totalizando 
mais de R$ 22.847,76. 

• Ter recebido mais de R$ 28.559,70  
de renda tributável, como salário, 
aposentadoria ou aluguéis. 

• Ter ganho mais de 40 mil reais isentos  
de tributos ou tributados na fonte  
no ano (como indenização trabalhista  
ou rendimento de poupança).

• Ter ganho de capital com a venda  
de bens (como imóveis).

• Comprar ou vender ações na bolsa de valores.
• Ter recebido mais de R$ 142.798,50 em 

atividade rural (agricultura, por exemplo)  
ou possuir prejuízo rural a ser compensado no 
ano-calendário de 2020 ou nos próximos anos; 

• Possuir bens patrimoniais de mais  
de 300 mil reais. 

• Ter passado a morar no Brasil em  
qualquer mês de 2020 e ter ficado  
aqui até 31 de dezembro.

• Ter vendido imóvel e comprado outro  
em 180 dias, usando a isenção de IR  
no momento da venda.

Documentos necessários
Para declaração dos dados financeiros referentes 

a 2020, é preciso reunir comprovantes de  
ganhos, como salários e honorários, recibos para  
pacientes lançados no Livro-Caixa ou Carnê Leão,  
no caso de profissionais autônomas(os), assim  
como pensões, aluguéis e rendimentos de bancos. 

Além disso, é necessário comprovar bens  
(casa, carro, barco) e gastos (manutenção  
do consultório, escola, plano de saúde, informes 
de rendimentos, previdência privada e doações). 

Envio eletrônico
A entrega pode ser feita por meio do software 

Imposto de Renda 2021, disponível no site  
Meu Imposto de Renda, da Receita Federal,  
ou ainda, por meio do aplicativo “Meu Imposto 
de Renda”, para smartphones e tablets  
com sistemas operacionais Android ou iOS.

12 IRPF 2021
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São considerados dependentes  
pela Receita Federal:
• Cônjuge ou companheiro de união  

estável há mais de cinco anos.
• Filhos e enteados com até 21 anos; ou 

em qualquer idade, quando incapacitado 
física ou mentalmente para trabalho; ou 
filhos com até 24 anos, universitários ou 
cursando escola técnica de segundo grau.

• Irmãos, netos e bisnetos com até 21 anos; 
outros menores que sejam criados  
ou educados pela família, desde que haja  
a guarda judicial deles (ou se encaixem  
em algum critério citado acima).

• Pais, avós e bisavós, desde que tenham 
recebido rendas (tributáveis ou não 
tributadas) de até 22.847,76 reais.

• Sogros desde que o cônjuge esteja  
como dependente. Nessa condição,  
é aplicada a mesma regra de limite  
de rendimentos dos pais.

• Pessoa incapaz: menores de 16 anos que, 
por enfermidade ou deficiência mental, 
não têm o discernimento necessário  
para viver em sociedade; e os que  
não conseguem exprimir suas vontades, 
ainda que por motivos passageiros.

• Dependentes do cônjuge, desde que este 
também seja declarado como dependente.

• Filhos casados ou em união estável; nesse 
caso, os cônjuges dos filhos também 
podem entrar como dependentes.

• Parentes falecidos em 2020 que se 
encaixavam nos critérios de dependente 
podem entrar na declaração do IR 2021.

• Dependentes que não moram no  
país, mas que se encaixam em algum  
dos critérios desta lista.

• Ex-cônjuges e filhos que recebem  
pensão alimentícia.

Quem pode 
ser considerado 
dependente

Tabela do Imposto de Renda 2021
Confira as faixas de renda que determinam o percentual 
utilizado para calcular o valor do imposto:

Até R$ 22.847,76

De R$ 22.847,77 até R$ 33.919,80

De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60

De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16

Acima de R$ 55.976,16

Isento

7,5%

15%

22,5%

27,5%

R$ 0,00

R$ 1.713,58

R$ 4.257,57

R$ 7.633,51

R$ 10.432,32

Base de cálculo Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF
do consultório, desde que comprovadas com 
documentação legítima. Além disso, o órgão 
também concede a dedução de despesas com 
dependentes, educação e saúde.
Principais gastos dedutíveis:  
• Remuneração paga a funcionários  

com vínculo empregatício.
• Encargos trabalhistas e previdenciários.
Despesas do consultório, como aluguel, condomínio, 
IPTU, energia, telefone e internet; ISS e taxa  
da Vigilância Sanitária; pagamento da anuidade 
do CRO e sindicatos; gastos com laboratório  

de Prótese, materiais odontológicos  
e de escritório; insumos para limpeza  
e descartáveis.  
Despesas dedutíveis:
• Dependentes: R$ 2.275,08 por pessoa,  

sem limite no número de dependentes.
• Despesas com educação: até no 

máximo de R$ 3.561,50 por pessoa.
• Despesas com saúde: não há  

limite de valor, desde que todos  
os custos sejam comprovados  
por notas fiscais e recibos. 

Dependentes
Despesas com saúde, educação e previdência 

privada feitas pelos dependentes podem ser 
abatidas no montante do imposto e aumentam a 
restituição. Ao incluir dependentes na declaração, 
devem ser consideradas as rendas recebidas por 
eles, como pensão alimentícia, aposentadoria, 
aluguel, bens e propriedades. Esses valores serão 
somados à sua renda, o que pode elevar a base  
de cálculo do imposto a ser pago. 

Não há restrição de número de dependentes 
desde que informados o número de CPF de 
todos. No entanto, nem todos os familiares são 
considerados dependentes, conforme às regras 
impostas pela Receita Federal. (Veja box).

Acesse o programa Imposto de Renda 
2021 para entrega da declaração
https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/assuntos/meu-imposto-de-renda

Restituição
Em 2021, o calendário de restituição iniciará  

no fim de maio e os lotes serão cinco ao todo.  
O primeiro será pago em 31 de maio, e os demais 
serão pagos nos dias: 30 de junho, 30 de julho,  
31 de agosto e 30 de setembro. 

A restituição obedece a uma fila de entrega,  
de acordo com a ordem de envio de cada 
declaração. A condição não é válida para  
idosos, pessoas com deficiência e professores,  
que têm preferência no pagamento e recebem 
antes dos demais declarantes. 

Modelos completo  
ou simplificado?

O IRPF tem dois modelos tributários.  
O modelo completo é indicado para quem  
tem muitas despesas para deduzir, como  
gastos com o consultório, educação, saúde  
ou dependentes. Essa declaração permite  
um abatimento maior do Imposto de Renda.

Já o modelo simplificado é usado por quem  

tem poucas despesas dedutíveis, uma vez  
que o abatimento padrão é de 20% (limitado  
a R$ 16.754,34) sobre a soma de todos os 
rendimentos tributáveis recebidos ao longo do ano.

Penalidades e retificação
Quem não entregar a declaração na data  

limite terá que pagar multa de 1% do imposto  
devido ao mês, considerando o valor mínimo  
de R$ 165,74, e máximo de 20% ao mês.  
Para quem não informar pagamentos ou bens  
há multa de até 20% do valor não informado.

Caso alguma informação esteja incorreta, é 
possível retificar os dados no sistema da Receita 
Federal em declarações de até cinco para trás.

O preenchimento deve ser feito com base  
nos dados informados em 2020 – o software da 
Receita permite importar as informações principais 
do ano anterior para a declaração de 2021.

Auxílio emergencial
As pessoas beneficiárias do Auxílio Emergencial 

que ganharam outros rendimentos tributáveis 
somando mais de R$ 22.847,76 deverão fazer 
a declaração do imposto, sendo que a Receita 
Federal solicitará a devolução dos valores para 
quem acumulou rendas somadas ao benefício.  

Nesses casos, na declaração, a(o) profissional e 
seus dependentes devem informar os valores do 
benefício recebido em 2020 na ficha “Rendimentos 
recebidos de pessoa jurídica”. Para quem for 
obrigado a restituir valores, o programa do IRPF 
emite um Darf (documento de arrecadação 
federal) para pagamento sem juros e sem multas.

Livro Caixa e Carnê-Leão
Manter os registos de entrada e saída dos 

rendimentos do consultório no Livro Caixa 
é fundamental para controle financeiro. É a 
partir dessas anotações que a(o) profissional 
autônoma(o) solicita a dedução de despesas 
permitidas pela Receita Federal, o que pode 
impactar no valor do imposto a ser pago. 

Recomenda-se documentar todos os gastos 
para contratação de funcionários, encargos 
previdenciários, despesas para a manutenção  
do consultório, pagamento da anuidade  
do CRO e sindicatos. 

A partir deste ano, o preenchimento do Carnê-
Leão agora é totalmente online, via Centro de 
Atendimento Virtual (Portal e-CAC) da Receita 
Federal. Uma das vantagens do novo sistema  
de declaração é que todos os pagamentos ficarão 
armazenados no site e serão transferidos para  
a declaração do Imposto de Renda 2022. 

O Carnê-Leão Web é obrigatório para as(os) 
profissionais autônomas(os), ele corresponde  
ao recolhimento mensal de imposto de renda 
sobre os serviços prestados por pessoas físicas.  
As despesas do consultório tanto da pessoa 
jurídica (convênio), quanto da pessoa física 
(pacientes) devem ser lançadas no Carnê-Leão 
Web, na ficha “Livro Caixa – Escrituração”.

Assim, ao longo do ano, as(os) cirurgiãs(ões)-
dentistas devem declarar os pagamentos  
de pacientes pessoa física e todas as despesas 
dedutíveis do consultório. 

As guias de pagamento (DARF) podem ser 
emitidas online no site e-CAC ou preenchidas  
no autoatendimento das agências bancárias. Esses 
pagamentos devem ser incluídos no IRPF 2021 e 
podem ser abatidos ou até restituídos, a depender 
dos montantes declarados no ajuste anual.

Deduções
A Receita Federal permite à(ao) cirurgiã(o)-

dentista autônomo deduzir uma série de despesas 
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Carnê-Leão Web: como preencher
Para efetuar a declaração mensal, o 

contribuinte deve realizar o cadastro prévio 
para gerar um código e entrar no novo  
sistema. Após acesso, clique no serviço  
“Meu Imposto de Renda” e em seguida  
em “Declaração”, e então selecione  
“Acessar Carnê-Leão”. 

Vale lembrar que o preenchimento  
e as normas seguem as mesmas 
regras dos anos anteriores. 

Acesse o site do Ministério 
da Economia e confira o 
tutorial completo para acesso 
do novo sistema:
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Medida obrigatória desde a década de 1970 no Brasil, a 
prática foi responsável pela diminuição dos casos de cárie 
dentária e continua sendo uma política pública essencial

16 SAÚDE PÚBLICA

O Centro Colaborador em Vigilância da 
Saúde Bucal (CECOL), órgão ligado  
à Faculdade de Saúde Pública (FSP)  

da Universidade de São Paulo (USP), emitiu novo 
parecer técnico-científico acerca da política  
de fluoretação das águas no Brasil. O documento 
foi realizado a pedido do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo (CROSP) a fim 
de esclarecer os benefícios e a importância da 
continuação dessa prática. 

Apesar de questionamentos sobre a necessidade 
de se manter o ajuste da concentração do fluoreto 
na água de abastecimento, visto que hoje a 
produtos dentais fluoretados mais acessíveis 
e aceitos, o CECOL reforça que é essencial 
a manutenção dessa política e atesta que a 
fluoretação da água destinada ao consumo  
é a tecnologia mais efetiva e segura para a 
prevenção da cárie dentária, com o benefício  
de poder ser implementada em larga escala.

O CECOL também enfatiza que o processo  
de fluoretação da água de consumo não apresenta 
riscos para a saúde pública – sendo que pesquisas 
contemporâneas sobre o emprego dessa medida 
não encontraram associação com qualquer efeito 
adverso (notadamente câncer, osteoporose, 
autismo, aborto, anomalias congênitas, entre 
outros). O único fator de risco mencionado  
é o de fluorose dentária em graus leve e muito 
leve, sem significado clínico.

Assim, com exceção das formas brandas 
de fluorose dentária, que produzem discretas 
alterações estéticas no esmalte dentário (pontos  
e áreas esbranquiçadas), por vezes imperceptíveis 
e que não comprometem a qualidade de  
vida, nenhum outro efeito adverso é atribuído  
à fluoretação. Essa segurança, de acordo  
com o documento, está ligada ao intervalo  
de concentração recomendado para fins  
de prevenção da cárie dentária que se situa  
bem abaixo do valor máximo (1,5 mg F/L)  
usado como padrão de potabilidade da água  
para permitir sua distribuição.

No entanto, o parecer também registra casos 
de desinformação associando o fluoreto presente 
na água a danos à saúde, em materiais que 
circulam na internet e nas redes sociais. Segundo 
o CECOL, parte significativa dessas menções 
se refere a situações de exposição a alguma 
fonte única de água hiperfluoradas, ou seja, que 
continha naturalmente altos ou altíssimos teores 
de fluoretos. “Tais águas, cabe assinalar, não  
são e nunca foram recomendadas para consumo 
humano, no mundo e no Brasil, e nada têm a ver 
com a fluoretação da água como uma tecnologia 
de saúde pública”, consta no documento.

Marcos
Na década de 1940, estudos identificaram 

uma correlação entre a presença de íon flúor 
na água de consumo e a prevalência de cárie 
dentária na população. Desde então, utiliza-se o 
método de fluoretação como medida pública em 
benefício à saúde bucal. Essa tecnologia consiste 
na adição controlada de um composto de flúor à 
água de abastecimento público com a finalidade 
de elevar a concentração do mesmo a um teor 
predeterminado e, desta forma, atuar no controle 
da cárie dentária.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC), dos Estados Unidos, admite que o poder 
preventivo da água fluoretada é de 40% a 70% em 
crianças, dependendo do índice de prevalência  
de cárie, reduzindo também a perda de dentes em 
adultos entre 40% e 60%. No Brasil, a fluoretação 
da água de abastecimento público é obrigatória 
em Estações de Tratamento de Água desde 1974, 
sendo regulamentada pelo Decreto Federal  
nº 76.872/1975, além da Portaria do Ministério  
da Saúde nº 635/BSB do mesmo ano.

Em seu parecer, o CECOL reafirma que tal 
medida fez com que os casos de cárie no Brasil 
seguissem uma tendência de diminuição, 
principalmente entre crianças e jovens. De acordo 
com o Ministério da Saúde, em 2003, 69% das 
crianças de 12 anos tinham cárie. Já em 2010 esse 
número caiu para 56%. Além disso, a média de 
dentes atingidos pela cárie também caiu. Em 2003, 
era de 2,8, caindo para 2,1 em 2010, um decréscimo 
de 25%. Em conjunto com a fluoretação, políticas 
estratégias de saúde bucal no Brasil também 
incluíam a prescrição do uso de compostos 

contendo fluoretos como agentes preventivos, como 
cremes dentais, bochechos, entre outros.

Entretanto, é importante destacar que, apesar 
de as taxas de cárie dentária terem diminuído, a 
doença ainda é a de maior prevalência no mundo. 
Além disso, os efeitos preventivos desaparecem 
gradativamente com a interrupção do uso de 
fluoretos. Estudos indicam que a interrupção 
definitiva da fluoretação aumentaria a prevalência 
de cárie em até 27% para a dentição decídua 
e de, aproximadamente, 35% para a dentição 
permanente após cinco anos. 

Política pública
Considerando sua efetividade, custo e 

frequência de consumo, a fluoretação das águas de 
abastecimento tem sido apontada como o melhor 
método de exposição sistêmica ao flúor. Isso 
porque, as desigualdades na distribuição da cárie 
dentária são reveladoras do desequilíbrio no acesso 
aos meios de prevenção e na injusta concentração 
de fatores de risco em uma parcela da população. 

Até o final dos anos 1990, a fluoretação da água de 
abastecimento público era, no Brasil, a única fonte 
significativa de flúor. Hoje em dia, estudos mais 
recentes mostram ainda que, mesmo quando cremes 
dentais fluoretados são consumidos frequentemente 
pela maioria da população, indivíduos expostos 
à água fluoretada mostram experiência de cárie 
dentária menor do que os não expostos.

“Se considerarmos que o nível de cárie em 
qualquer população é produzido também por 
fatores sociais, como falta de acesso aos fluoretos 
e às estratégias de restrição do consumo de 
açúcares, vamos perceber que a assistência 
odontológica, embora importante para controlar 
os danos decorrentes da cárie nos indivíduos que 
conseguem acessá-la, é insuficiente para controlar 
os riscos decorrentes desses fatores sociais”,  
afirma Paulo Frazão, coordenador da Comissão 
de Políticas Públicas do CROSP e professor  
do departamento de Política, Gestão e Saúde  
da Faculdade de Saúde Pública da USP.

Vigilância
A prática de ajustar a concentração natural 

de fluoretos na água de abastecimento público 
como forma de melhorar a saúde bucal está bem 
documentada por organizações científicas e  
de saúde pública, como a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a Organização Pan-americana 
da Saúde (OPAS) e a International Association  
for Dental Research (IADR).

Segundo Frazão, a manutenção da fluoretação 
como política pública possibilita que diretrizes 
claras às companhias de abastecimento 
sobre a preservação de níveis adequados de 
fluoreto na água sejam asseguradas. “Dessa 
maneira, é possível fornecer água de elevada 
qualidade e segura para o consumo humano, 
garantindo acesso universal aos seus benefícios, 
independentemente do nível de renda, 
escolaridade ou ocupação”, afirma.

No Brasil, o controle da qualidade da água para 
consumo humano é atribuição do Sistema Único 
de Saúde (SUS). A gestão é compartilhada entre o 
nível federal, estadual e municipal sob as diretrizes 
do Programa Nacional de Vigilância em Saúde 
Ambiental Relacionada à Qualidade da Água 
para Consumo Humano. O Ministério da Saúde 
(MS) atualiza, periodicamente, as normas que 
determinam e orientam a realização do controle 
operacional nas estações de tratamento de água. 
Além desse controle, as diretrizes do MS também 
guiam os órgãos de vigilância sanitária, na esfera 
municipal e estadual, quanto aos procedimentos de 
coleta de amostras na rede de distribuição, aferição 
dos parâmetros físicos, químicos e biológicos,  
e disseminação das informações.

Estima-se que 40% dos municípios brasileiros 
não são beneficiados pela provisão da política 
pública, correspondendo a 25% da população. 
Em relação à vigilância sanitária, estima-se que 
60% dos municípios brasileiros não informam 
adequadamente os dados de concentração  
do fluoreto na água. “São municípios em  
que os prestadores do serviço de abastecimento 
não cumprem a obrigação legal, ficando sujeitos  
a ações e multas aplicadas pelo Ministério 
Público”, diz Frazão.  

No estado de São Paulo, o cumprimento da 
legislação é um dos mais elevados do país. De 
acordo com a pesquisa promovida pelo CROSP, 
em parceria com o CECOL/USP e o Laboratório 
de Bioquímica da Faculdade de Odontologia  
de Piracicaba da UNICAMP, 71,3% das amostras 
apresentaram valores dentro do intervalo  
de máximo benefício para prevenção da cárie 
dentária e risco mínimo para a fluorose dentária 
(0,545-0,844 mg F/L).

Considerando esses índices, o documento  
do CECOL afirma ser indispensável, sobretudo no 
contexto paulista e brasileiro, que as instituições 
de saúde realizem atividades permanentes de 
vigilância sanitária sobre o tratamento da água  
e sua distribuição nas comunidades.

CECOL realiza parecer técnico-científico em defesa da 

fluoretação 
das águas

A manutenção da 
fluoretação como política 

pública possibilita 
que diretrizes claras 
às companhias de 

abastecimento sobre a 
preservação de níveis 

adequados de fluoreto na 
água sejam asseguradas
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O ideal é que as clínicas 
e consultórios tenham 
um software próprio 

para a gestão do estoque 
odontológico. Assim, a(o) 

gestora(or) consegue incluir 
produtos específicos dessa 
área no programa e ainda 

tem acesso à agenda de 
atendimentos, fluxo de caixa 

e relatórios gerenciais no 
mesmo lugar”.

Davi Jeronimo, consultor de 
Negócios do Sebrae-SP

18 CONSULTÓRIO

O controle de estoque de um consultório 
ou de uma clínica odontológica é 
um dos principais pilares da gestão 

bem-sucedida do negócio. A falha em seu 
abastecimento pode causar inúmeros problemas 
no atendimento, como a falta de materiais 
essenciais ou o excesso de produtos fora do prazo 
de validade, impedindo a realização de trabalhos 
e provocando desperdícios. 

“Dar a atenção devida ao estoque, além de 
evitar a ausência ou perda de materiais, permite 
à(ao) cirurgiã(o)-dentista realizar novas compras 
de forma mais eficiente e ajuda no planejamento 
financeiro da clínica ou consultório”, explica Davi 
Jeronimo, consultor de Negócios do Sebrae-SP. 

No entanto, por mais que seja uma função 
essencial ao empreendimento, nem sempre 
as(os) cirurgiãs(ões)-dentistas sabem como 
realizar bem esse controle. “Muitas vezes, 
profissionais da Odontologia falham nas questões 
administrativas porque, durante a formação, nem 
sempre se dá a devida importância para noções 
de empreendedorismo”, afirma o consultor. 

Benefícios do 
controle do estoque
• Nunca ser surpreendida(o) pela falta  

de material
• Evitar a perda de equipamentos ou produtos
• Reduzir gastos com compras desnecessárias
• Racionalizar os gastos em materiais  

e equipamentos
• Agilizar os processos do consultório
• Economizar espaço

é possível separar os produtos que devem ser 
usados mais rapidamente por estarem mais 
próximos da validade, evitando desperdício.  

Relação com fornecedores  
Contar com o apoio de bons fornecedores é 

uma ótima estratégia para ter um bom controle 
de estoque. Busque empresas que tenham 
comprometimento com seu consultório,  
que garantam entrega rápida e segura, pronto 
atendimento, e cujas cobranças se adequem  
às necessidades do seu negócio.  

“Manter uma boa parceria com fornecedores 
permite que a(o) cirurgiã(o)-dentista consiga 
programar melhor suas compras, ter certeza 
de quando o produto está disponível e garantir 
materiais de boa qualidade”, afirma o consultor. 

Essa aproximação também facilita negociações, 
gerando uma situação financeira mais confortável 
tanto para a(o) cirurgiã(o)-dentista quanto para 
o paciente. Por outro lado, as compras de última 
hora podem significar preços mais altos ou até 
mesmo risco de não achar os itens procurados.  

 “É possível negociar diferentes formas de 
pagamentos e de entregas conforme a necessidade 
do consultório”, explica Jeronimo. “Uma boa 
negociação alivia as despesas constantes e 
possibilita que a(o) cirurgiã(o)-dentista tenha 
margens para melhorias ou imprevistos.  
Também ajuda na negociação com pacientes para 
pagamentos parcelados”, informa o consultor. 

Softwares de gestão
O controle de estoque pode ser uma função 

muito trabalhosa para ser realizada manualmente. 
Esse trabalho pode ser otimizado com o uso de 
softwares de gestão, que ajudam a organizar todas 

as informações necessárias em um só lugar e 
facilitam a análise da situação do inventário. Mas é 
preciso ter em mente que nem todos os programas 
disponíveis se adequam às necessidades de um 
empreendimento odontológico. 

“O ideal é que as clínicas e consultórios 
tenham um software próprio para a gestão do 
estoque odontológico. Assim, a(o) gestora(or) 
consegue incluir produtos específicos dessa área 
no programa e ainda tem acesso à agenda de 
atendimentos, fluxo de caixa e relatórios gerenciais 
no mesmo lugar”, conta o consultor do Sebrae. 

Para a escolha do software, Jeronimo indica 
ainda que a(o) cirurgiã(o)-dentista busque um 
programa que possibilite personalizações e seja 
fácil de operar. “Não adianta escolher um software 
cheio de funções se mais dificulta o dia a dia do 
que facilita”, enfatiza. 

Treinamento de equipe 
Em clínicas ou consultórios odontológicos com 

mais de uma(um) profissional da Odontologia, 
é importante que todos tenham conhecimento 
e acesso ao programa ou à planilha de controle 
de estoque. Isso facilita o acompanhamento da 
entrada e saída de materiais, torna a comunicação 
mais eficaz e minimiza ruídos. 

Disciplina  
Em suma, ter um bom controle de estoque é 

saber montar um planejamento estratégico para 
seu negócio, abrindo caminho para a redução de 
gastos desnecessários, compras mais assertivas 
e menos desperdícios. Mas não é qualquer 
planilha ou software que irá ajudar se não houver 
disciplina para manter as informações atualizadas. 

Logo, não esqueça de registrar todas as 
movimentações de produtos, as validades,  
os preços e as datas de entrega a cada utilização 
ou a cada compra de materiais, para evitar furos 
em sua gestão financeira. 

Organização do inventário
O primeiro passo para ter um bom 

controle do estoque é organizar o 
inventário. Como o estoque é a maior 
fonte de despesa do empreendimento,  
é de extrema importância que tudo seja 
muito bem catalogado, com informações 
claras e precisas.  

Portanto, é preciso registrar todos os itens 
utilizados nos procedimentos realizados, 
discriminando suas quantidades atuais,  
a quantidade mínima necessária de cada 
um, seus valores unitários e a data de 
validade dos mesmos. 

“Essa organização, além de permitir 
planejar novas compras com antecedência 
e de evitar a falta e a sobra de material, 
que causam gastos excedentes, também 
possibilita uma análise sobre os materiais 
mais e menos utilizados”, diz Jeronimo.  
“O ideal é sempre manter uma quantidade 
mínima de segurança, para que o produto 
não falte até a próxima compra”, acrescenta. 

Registro de entradas e saídas
Registrar todas as entradas e saídas de 

produtos é fundamental para evitar erros 
de inventário. É dessa maneira que a(o) 
cirurgiã(o)-dentista sabe quais materiais 
são usados com mais e menos frequência e, 
portanto, quais devem ser comprados em maior 
e menor quantidade. 

“Isso impede que a(o) cirurgiã(o)-dentista 
compre produtos que já tem, correndo o risco 
de perdê-los por validade, ou deixe de pedir 
produtos que são muito utilizados, podendo  
adiar atendimentos”, diz Jeronimo.  

Assim, é recomendado que esse  
controle de entrada e saída seja feito,  
pelo menos, semanalmente. 

Atenção à validade  
Utilizar produtos fora de validade pode 

causar vários problemas para o paciente e para 
o consultório. Por isso, é necessário anotar e 
checar sempre a data de vencimento de todos 
os materiais do estabelecimento. Dessa forma, 

Boas práticas para evitar a perda de tempo, dinheiro e serviços, por falta de manutenção 

Como controlar seu
estoque odontológico
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Métodos de comunicação, técnicas sensoriais, preparação 
do espaço e multidisciplinaridade da equipe são importantes 
no tratamento e na educação em saúde bucal desses pacientes

20 INCLUSÃO

deficiência visual
Como orientar pacientes com

D entro dos consultórios ou clínicas  
de Odontologia, cada paciente tem 
especificidades que podem alterar a rotina 

de atendimento. Sejam pessoas com fobia dos 
procedimentos, sejam pacientes pediátricos ou com 
alguma deficiência. Neste último caso, especialmente, 
cabe a(ao) cirurgiã(o)-dentista criar métodos eficazes 
para comunicar as práticas de saúde bucal. 

Em caso de pacientes com deficiência visual, 
por exemplo, é importante que a(o) profissional 
estabeleça um diálogo cauteloso e assertivo 
durante procedimentos e indicações da higiene 

bucal diária, explorando os demais sentidos. 
“Descrever de maneira simples cada etapa  
do que é realizado, antecipando possíveis 
sensações e o preparando previamente para 
ruídos, vibrações, odores e sabores inerentes  
ao procedimento, é essencial para estabelecer  
um vínculo de confiança com o paciente e  
com a sua rede de apoio”, explica a cirurgiã-
dentista Gyselle Jacinto, especializada em 
pacientes com deficiência e integrante da Câmara 
Técnica de Odontologia para Pacientes com 
Necessidades Especiais do Conselho Regional  

de Odontologia de São Paulo (CROSP).
Segundo a profissional, é preciso adotar 

uma conduta para não surpreender o paciente, 
principalmente em caso de pessoas fóbicas 
com deficiência visual, ao tornar a experiência 
mais confortável, segura, e contando com mais 
cooperação de quem é atendido. 

Educação em saúde bucal
No dia a dia, pacientes com deficiência visual 

encontram dificuldades para manter uma 
rotina de cuidados em saúde bucal. De acordo 

Informações
Fale com Câmara Técnica de 
Odontologia para Pacientes com 
Necessidades Especiais do CROSP pelo 
e-mail: pacientesespeciais@crosp.org.br

com Gyselle Jacinto, por isso, são comumente 
observadas doenças periodontais e surgimento  
de cáries, decorrentes do acúmulo de placa. 

“Cada caso deve ser avaliado individualmente,  
e as adaptações que o paciente necessita devem, 
da mesma forma, ser individualizadas”, comenta. 
“É essencial que a pessoa seja encorajada a cultivar 
bons hábitos de saúde geral e bucal, estimulando, 
assim, sua independência e motivando-a a ser 
protagonista de seu autocuidado”, completa Jacinto. 

Para tal, é importante que a(o) profissional 
estimule a percepção dos demais sentidos a fim de 

aprimorar a experiência. “A(o) cirurgiã(o)-dentista 
pode utilizar materiais para uma comunicação 
alternativa, como macromodelos e figuras em 
relevo, para instituir instruções de higiene bucal e 
favorecer a compreensão do paciente, explorando 
outras habilidades sensoriais”, comenta a integrante 
da Câmara Técnica. 

Não existem materiais específicos para  
pessoas com deficiência visual, porém pode 
ser indicado o uso de fio dental individual, 
considerado uma alternativa ao item 
convencional por ser mais fácil de usar. 

Escovação guiada
Um método bastante utilizado pela 

cirurgiã-dentista Gyselle Jacinto durante 
os atendimentos é o de escovação guiada. 
Durante o procedimento, a profissional realiza 
a escovação da cavidade oral enquanto descreve 
detalhadamente cada etapa com destaque para  
a sensibilidade tátil do paciente. 

A ideia é que a pessoa entenda como os 
movimentos devem ser realizados, em quais 
regiões a escova deve tocar, assim como  
a pressão das cerdas sobre a gengiva e as 
sensações que o correto uso do fio dental causa. 

“Pode ser interessante também pedir  
que o paciente explore os dentes com a língua 
antes e depois de uma sessão de profilaxia 
realizada no consultório, para que perceba  
a diferença na lisura das superfícies dentárias 
quando devidamente higienizadas”, indica  
a cirurgiã-dentista.

Para os pacientes em tratamento ortodôntico, 
principalmente com uso de aparelhos fixos, os 
cuidados com a higiene devem ser redobrados, 
visto que o acúmulo de placa bacteriana nestas 
condições é ainda maior, “qualquer adaptação 
em relação à higiene oral, independente 
do uso ou não de aparelhos ortodônticos, 
precisa ser pautada a realidade do paciente, 
e, principalmente, devemos conhecer as 
dificuldades específicas para traçar estratégias  
que facilitem o seu autocuidado”, afirma Gyselle.  

Consultório e equipe
As(os) profissionais que se dedicam ao 

atendimento de pessoas com deficiência devem 
ter em mente a preocupação com o espaço do 
consultório. No caso da deficiência visual, é 
necessário garantir um ambiente com segurança 
de mobilidade, sem obstáculos que possam 
causar acidentes nos deslocamentos. A mesma 
recomendação pode ser reproduzida aos  
lares dos pacientes, como forma de evitar 
quedas e traumas nos dentes ou tecidos. 

Outro aspecto importante para o êxito dos 
tratamentos é o trabalho ser realizado por 
equipe multidisciplinar. “Estabelecer contato 
com profissionais da Terapia Ocupacional 
e da Psicologia, por exemplo, pode auxiliar 
na abordagem conjunta do paciente com 
deficiência visual, favorecendo a comunicação, 
autonomia, independência e o manejo de seus 
medos e angústias”, afirma a cirurgiã-dentista 
Gyselle Jacinto.



O CROSP Responde reúne 
as dúvidas dos inscritos e 
respostas da autarquia 
sobre ética, fiscalização e 
outros temas relacionados 
à Odontologia e 
atribuições do Conselho

RESPONDE
CROSP
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Uma empresa fornecedora gostaria de fazer 
uma parceria e sortear um clareamento dental. 

Há alguma vedação com relação a isso?
R. O Código de Ética Odontológica define como infração ética 
oferecer serviços profissionais como bonificação em concursos, 
sorteios, premiações e promoções de qualquer natureza. Dessa 
forma é vedado o sorteio de procedimentos odontológicos.

A(o) cirurgiã(o)-dentista é obrigada(o) a 
fornecer uma cópia do prontuário odontológico? 

R. Sim, nos termos do artigo 18 do Código de Ética 
Odontológica é direito do paciente ou periciado ter acesso 
ao seu prontuário, assim é dever da(o) cirurgiã(o)-dentista 
fornecer uma cópia do mesmo quando solicitado.

Sou cirurgião(ã)-dentista e 
quero divulgar “consulta sem 

compromisso” ou “consulta gratuita”. 
Posso fazer essa divulgação?
R. Não, pois constitui infração ética divulgar  
ou oferecer consultas e diagnósticos gratuitos  
ou sem compromisso. Vale lembrar ainda  
que a(o) profissional incorre em infração  
ética ao oferecer serviços gratuitos a quem  
possa remunerá-los adequadamente.

Somente a(o) cirurgiã(o)-dentista 
poderá realizar o escaneamento 

intraoral nos pacientes?
R. Não. Além da(o) cirurgiã(o)-dentista, a(o) 
técnica(o) em saúde bucal também pode realizar 
o escaneamento intraoral nos pacientes.

1.

2.

4.3.




