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N o dia a dia do consultório odontológico, 
não é raro os pacientes questionarem 
os tratamentos propostos e a opinião 

das(os) cirurgiãs(ões)-dentistas. O Código de 
Ética Odontológica garante a autonomia da(do) 
profissional, que por sua vez também tem o dever, 
no âmbito ético e judicial, de apenas indicar 
tratamentos que sejam realmente necessários. 
Diante disso, o que fazer quando o paciente não 
concordar com o tratamento indicado? E como 
proceder quando o indivíduo insiste em realizar 
um procedimento considerado não necessário 
pela(o) cirurgiã(o)-dentista? 

O relacionamento deve ser pautado pela boa 
comunicação e prezar pelo equilíbrio entre  
os deveres da(o) cirurgiã(o)-dentista e o livre 
arbítrio dos pacientes. Neste sentido, o diálogo 
é essencial para gerar confiança, criando um 
ambiente seguro e harmonioso, em especial 
quanto à responsabilidade que compete ao(a) 
profissional e aquela que é própria do paciente. 

Antes do início de qualquer procedimento, 
é imprescindível que seja lido e assinado pelo 
paciente o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Constam deste documento 
os propósitos, os riscos, as alternativas e os custos  
do tratamento, para que fiquem combinados  
os direitos e deveres de todos os envolvidos.  
O conhecimento integral do tratamento 
diminuirá a ansiedade do paciente, promovendo 
confiança no(na) profissional, maior qualidade  
de atendimento e satisfação pelos serviços. 

O sorriso “de novela”
O fácil acesso à internet, as redes sociais e 

os aplicativos de mensagens instantâneas têm 
contribuído para que os pacientes obtenham 
conteúdo – nem sempre correto – sobre diversos 
procedimentos da Odontologia, com destaque  
ao emprego de novas tecnologias e técnicas.  
Isso estimula a busca por tratamentos que  
podem ser desnecessários ou não indicados  
para determinados casos. 

em tempos de internet
Comunicação de credibilidade é fundamental para explicar 
técnicas, tratamentos indicados e tirar dúvidas dos pacientes

O fácil acesso à internet, as 
redes sociais e os aplicativos 
de mensagens instantâneas 
têm contribuído para que os 

pacientes obtenham conteúdo 
– nem sempre correto – sobre 

diversos procedimentos da 
Odontologia, com destaque 

ao emprego de novas 
tecnologias e técnicas

Muitos pacientes que procuram um 
tratamento odontológico, na verdade, estão 
buscando uma solução estética. E, no limite,  
não é incomum o paciente chegar ao consultório 
trazendo referências, como uma foto do  
sorriso de seu artista favorito ou até mesmo  
seu próprio sorriso maquiado por filtros  
de aplicativos de smartphones.

Ao se deparar com esse tipo de situação,  
a(o) cirurgiã(o)-dentista deve deixar bem claro 
que, em virtude do aspecto personalíssimo do 
tratamento, considerando o biotipo do indivíduo, 
suas condições biológicas e demais fatores,  
o resultado poderá ser diferente do pretendido.  
Se deixar de esclarecer esses pontos, a(o) 
profissional poderá ser responsabilizada(o)  
caso o resultado não seja alcançado. 

Autonomia 
profissional
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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

A tuar de maneira absolutamente 
transparente, prestando contas aos 
profissionais de saúde bucal do estado,  

é um dos principais compromissos da atual gestão 
do Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo (CROSP). Dessa forma, os inscritos terão 
acesso, a partir de agora, ao balanço geral de 
atividades do CROSP, compilado que apresenta  
os principais números referentes aos setores  
de ética, fiscalização, orientação profissional,  
entre outros. Essa comunicação tem início nesta 
edição do CROSP Em Notícia e será atualizada  
a cada trimestre. 

O compromisso com a transparência é 
fundamental para que os mais de 140 mil inscritos 
do CROSP tenham conhecimento das ações do 
Conselho em prol da ética odontológica, além do 
trabalho diário de esclarecimento sobre diversas 
questões da atuação profissional que chegam ao 
CROSP por meios dos canais de atendimento. Em 
outras palavras, a transparência é porta de entrada 
para que a classe entenda o dia a dia do Conselho.

Ainda com o intuito de promover conteúdos 
a respeito das atividades da autarquia, o CROSP 
Em Notícia traz matéria com informações 
práticas sobre a missão e o papel do Conselho, 
suas atribuições, como se dá sua atuação e quais 
as formas de participação dos inscritos. Afinal, 

a transparência, na visão da diretoria atual do 
CROSP, deve ser acompanhada de abertura para  
o envolvimento democrático da comunidade. 

Nesta publicação, também se dedica espaço  
à importância da comunicação entre 
cirurgiãs(ões)-dentistas e pacientes, especialmente 
para a resolução de questões que envolvem  
os procedimentos do tratamento odontológico.  
A autonomia profissional, garantida pelo Código 
de Ética Odontológica, encontra alguns desafios 
com a facilidade de acesso a conteúdos da área  
da saúde promovida pela internet. Nesse cenário,  
a comunicação franca é ainda mais relevante  
para garantir a confiança do paciente e para que 
todos entendam seus direitos e deveres.

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: Cindy Wilk, Iara Crepaldi, Mariana 
Nepomuceno e Tales Rocha

Colaboração e agradecimentos: Laiz Sousa 
e Vlademir Minharro

Direção de arte: Claudio Franchini

O compromisso com a 
transparência é fundamental 

para que os mais de 140 
mil inscritos do CROSP 
tenham conhecimento 

das ações do Conselho em 
prol da ética odontológica, 

além do trabalho diário 
de esclarecimento sobre 

diversas questões da atuação 
profissional que chegam ao 

CROSP por meios dos canais 
de atendimento
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transparência 
e democracia
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A(o) cirurgiã(o)-dentista deve sempre ter como princípio que, 
sendo profissional liberal, está obrigada(o) a fazer somente 
aquilo que entende adequado ao paciente, tendo o direito 
de se recusar a propor ou executar tratamentos que julgue 

desnecessários ou inadequados

6 ÉTICA

Ética entre profissionais
A autonomia da(o) cirurgiã(o)-dentista, 

ao assumir um paciente tratado por outra(o) 
profissional, deve ser pautada pela ética.  
Ao se deparar com o procedimento adotado 
por outra(o) cirurgiã(o)-dentista, não poderá 
criticar eventual erro técnico-científico de 
colega ausente, salvo por meio de representação 
ao Conselho Regional. Também não devem ser 
criticadas as técnicas utilizadas, classificando-
as, por exemplo, como inadequadas ou 
ultrapassadas. A exceção ocorre se a(o) 
profissional atuar como auditora(o) ou 
perita(o) – neste caso, as observações devem 
ser reservadas para o relatório sigiloso, 
devidamente fundamentadas, e não devem  
ser reveladas ao paciente.  

Histórico do projeto
O texto do PLC 34/2013 está disponível 
para consulta no site do Senado,  
assim como sua tramitação, incluindo 
documentos, emendas, matérias 
relacionadas, eventos e prazos 
importantes, de 2013 
a 2019. Para conferir  
o conteúdo, acesse: 
www25.senado.leg.br/
web/atividade/
materias/-/
materia/112975

A importância 
do bate-papo
Uma conversa tranquila e atenciosa,  
em que a(o) cirurgiã(o)-dentista dedica 
tempo a explicar o tratamento e tirar 
eventuais dúvidas, é fundamental  
para ganhar a confiança do paciente. 
Além disso, é essencial para que ambos  
se tornem conhecedores de direitos, 
deveres, responsabilidades mútuas, 
limitações e riscos. 

Mesmo que o próprio paciente argumente 
que assumirá a responsabilidade, propondo-se, 
inclusive, a assinar termo específico, isso  
não basta para resguardar a(o) profissional.   
A(o) cirurgiã(o)-dentista deve agir respaldada(o) 
pela ética, pela ciência e pela literatura,  
na indicação de tratamentos e procedimentos  
que considerar mais indicados para cada caso. 

Deve-se sempre ter como princípio que a 
responsabilidade de profissionais liberais é somente 
fazer aquilo que entendem adequado ao paciente, 
tendo o direito de recusar tratamentos inadequados.

Como proceder
Caso o paciente insista em realizar um 

procedimento desnecessário, a(o) cirurgiã(o)-
dentista pode renunciar ao atendimento.  
Este direito é assegurado pelo artigo 5º, 
inciso V, do Código de Ética Odontológica. 

Segundo o documento, é possível “renunciar ao 
atendimento do paciente, durante o tratamento, 
quando da constatação de fatos que, a critério 
da(do) profissional, prejudiquem o bom 
relacionamento com o paciente ou o pleno 
desempenho profissional”. 

O Código de Ética orienta ainda que “nestes 
casos, tem o profissional o dever de comunicar 
previamente, por escrito, ao paciente ou seu 
responsável legal, fornecendo à(ao) cirurgiã(o)-
dentista que lhe suceder todas as informações 
necessárias para a continuidade do tratamento”. 

É importante ressaltar que, em caso de renúncia 
ao tratamento, desde que por motivo justificável, 
a(o) cirurgiã(o)-dentista deverá informar  
ao paciente ou ao seu responsável legal que  
é necessário continuar o atendimento com  
outra(o) profissional, sob pena de configurar 
infração ética por abandono. 

E m tramitação no legislativo brasileiro  
desde 2013, o Projeto de Lei da Câmara  
nº 34/2013, que estabelece a obrigatoriedade 

do atendimento hospitalar odontológico, voltou 
à pauta dos congressistas neste ano após intensa 
mobilização das entidades representativas da 
Odontologia, como o Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo (CROSP) e demais 
Conselhos Regionais. O Senado aprovou a proposta 
de legislação em maio, mas, no mês seguinte, o 
texto foi vetado pela Presidência da República. 

O CROSP enviou ofício ao legislativo federal 
solicitando apoio ao projeto de lei. A partir do ofício 
encaminhado a deputados e senadores, o Conselho 
espera reverter o veto presidencial. No documento, 
a autarquia reitera os benefícios da assistência 
odontológica para os pacientes, como a diminuição 
do risco de infecções. Com o atendimento, é 
possível também reduzir o tempo de internação, 
proporcionando mais qualidade de vida às pessoas.

Um relatório técnico da Comissão de 
Odontologia Hospitalar do CFO, contendo  
outras questões sobre o atendimento  
em hospitais, foi anexado ao ofício.

A presença da(o) cirurgiã(o)-dentista  
em hospitais já é obrigatória em algumas  
cidades e estados brasileiros. Dessa forma,  
a expectativa é de que o legislativo apoie  
a causa e derrube o veto do executivo.

Detalhes da 
legislação proposta

De acordo com o texto, no caso de pacientes 
internados em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), a assistência odontológica será prestada 
obrigatoriamente por uma(um) cirurgiã(o)-
dentista. O projeto estabelece que a aplicação 
de penalidade em virtude do descumprimento 
das normas será disposta em regulamento 
posterior à lei, que vai determinar a qualificação 
das(dos) profissionais, assim como o número de 
funcionários necessários à assistência odontológica. 

Proposto em 2013, o PLC 34/2013 torna 
obrigatória a prestação de assistência 
odontológica a pacientes em regime de internação 
hospitalar, aos portadores de doenças crônicas  
e, ainda, aos atendidos em regime domiciliar  
na modalidade home care.  

CROSP na Hospitalar
Aproximar a(o) cirurgiã(o)-dentista do 

âmbito hospitalar e assinalar a importância 
dos cuidados bucais para o atendimento 
aos pacientes hospitalizados foram os 
principais objetivos da participação do 
CROSP na última edição da feira Hospitalar, 
realizada em maio na capital paulista. 
Engajado na defesa da Odontologia em 
ambiente hospitalar, o Conselho levou ao 
evento informações sobre as especialidades 
odontológicas, com destaque para a atuação 
das(dos) cirurgiãs(ões)-dentistas em 
hospitais e os benefícios para os pacientes. 

O texto atual define também que os planos de 
saúde com internação hospitalar devem custear a 
assistência odontológica dos pacientes internados, 
sendo que esse atendimento dependerá do 
consentimento do paciente ou de seu responsável. 
Caso a assistência odontológica necessite ser 
coberta pelo paciente, este será avisado dos custos 
antes de autorizar o tratamento. 

A inserção da(do) cirurgiã(o)-dentista 
no ambiente hospitalar surgiu das seguintes 
necessidades: execução de tratamentos 

O projeto que torna obrigatória a assistência odontológica  
para pacientes em regime de internação hospitalar foi aprovado 
pelo Senado, mas acabou vetado pelo Poder Executivo;  
CROSP já solicitou derrubada do veto ao Congresso

CROSP apoia lei
da odontologia hospitalar

odontológicos em pacientes com condições de 
saúde que impedem o tratamento em consultório 
odontológico; realização de diagnóstico e 
tratamento odontológico em pacientes internados 
por uma determinada enfermidade médica e que 
desenvolveram alguma doença bucal ao longo 
do tratamento; execução de medidas preventivas 
de saúde bucal com o objetivo de evitar o 
desenvolvimento de alguma doença bucal  
ou impedir o agravamento e a instabilidade  
de uma doença sistêmica já existente. 
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OFÍCIOS ENVIADOS 
PELOS SETORES DE
FISCALIZAÇÃO,
ÉTICA E ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL
com manifestações, respostas a ofícios
recebidos, arquivo de denúncias, 
despacho de arquivos, citações, 
notificações, arquivamento de denúncia
e contato com o CFO. 

Primeiro trimestre de 2019

Primeiro trimestre de 2019 

Setor responsável pela análise e parecer dos casos
que infringem o Código de Ética OdontológicaÉTICA
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INSCRIÇÕES NO CROSP
Primeiro trimestre de 2019

PORTAIS

ATENDIMENTO
(FALE CONOSCO)
Primeiro trimestre de 2019

ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL
Setor responsável por prestar esclarecimentos 
relacionados com a atuação profissional

Primeiro trimestre de 2019

4.612
pedidos 

de inscrição
profissional

Cobrança**

Mensagens pelo Fale Conosco*

Comissão eleitoral**

7.161 

13.393

2.426

No portal de Ética, é possível acessar os 
pareceres, os julgamentos e as penalidades 
dos processos éticos. Confira em: 
www.crosp.org.br/index_etica

O portal da Transparência disponibiliza 
dados como licitações, auditorias, 
convênios e contratos. Acesse em: 
http://sistema.crosp.org.br/transparencia

*Correspondente a todos 
  os departamentos do CROSP

**Departamentos com 
    mais mensagens recebidas

524

A transparência é um dos três principais 
pilares da nova gestão do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo 

(CROSP). Ao assumir esse compromisso, a 
autarquia pretende se aproximar dos seus mais 
de 140 mil inscritos, apresentando as ações 
realizadas em prol da ética profissional e da 
valorização da Odontologia. Assim, visando 
também uma administração cada vez mais 
participativa e democrática, o CROSP passa  
a divulgar, trimestralmente, um balanço geral 
de suas atividades. 

www.facebook.com/crospoficial8 TRANSPARÊNCIA

Neste infográfico são 
apresentados números 
referentes aos setores  
de Ética, Fiscalização  
e Inscrição do CROSP

do primeiro trimestre de 2019
Balanço de atividades 
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A segunda prova do Teste de Progresso  
em Odontologia foi aplicada em 29  
de março de 2019, com participação 

de todas as Instituições de Ensino Superior (IES) 
integrantes do convênio para o estudo piloto do 
exame (aplicado em 2017): UNESP (São José dos 
Campos), UNG (Universidade de Guarulhos), 
UNIMAR (Universidade de Marília), UNISA 
(Universidade de Santo Amaro), UNIMES 
(Universidade Metropolitana de Santos), UNICID 
(Universidade Cidade de São Paulo), UMC 
(Universidade de Mogi das Cruzes) e UNIBRASIL. 

O objetivo da participação do Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) 
no Teste de Progresso é ajudar a monitorar a 
qualidade do ensino da Odontologia para que, 
em última instância, o atendimento à população 
seja sempre de excelência. Além disso, o ensino 
correto também é fundamental para a formação 
de profissionais conscientes de seus direitos e 
deveres, algo extremamente importante para 
evitar possíveis processos éticos, especialmente 
nos primeiros anos de trabalho.   

A Fundação para o Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista (VUNESP) foi a responsável 
pela avaliação estatística e pedagógica do exame, 
após seleção por meio de licitação pública. A 
estimativa é de que o resultado esteja disponível 
no segundo semestre de 2019 – desta vez, os 
dados poderão ser comparados com os da prova 
feita em 2017, gerando novas interpretações, 
incluindo informações sobre o desempenho 
individual dos alunos.  

“Quando avaliarmos aluno por aluno, 
saberemos qual área do conhecimento está 
em defasagem, para fazer uma sugestão à 
instituição de ensino sobre adequações pontuais 

Com apoio do CROSP, 

avaliação de 
estudantes
Teste de Progresso é realizado pelo Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo em parceria com oito 
universidades paulistas; resultados poderão ser comparados 
com prova de 2017 e gerar dados relevantes para 
capacitação profissional

de currículo”, adianta a cirurgiã-dentista 
Mary Caroline Skelton Macedo, professora de 
Endodontia e Docência Universitária da FOUSP 
e uma das coordenadoras do teste. A prova de 
2019 seguiu a mesma metodologia da anterior, 
com o diferencial de ter adotado apenas a 
substituição das questões de baixa discriminação, 
de acordo com dados obtidos após a realização 
do teste piloto. “Isso nos permitirá uma análise 
mais precisa sobre as questões de prova, uma 

Composto por 100 questões 
de múltipla escolha, o 

segundo Teste de Progresso 
em Odontologia teve 

duração de 4 horas. Depois 
de terminado, os alunos 
participantes puderam 

reter o caderno de questões, 
construído também para 

gerar discussões em aula e 
se tornar um instrumento 

de aprendizagem tanto 
para os estudantes como 

para os coordenadores das 
instituições de ensino

de Odontologia chega 
à segunda edição

vez que 80% dela foi reaplicada, obtendo assim 
maior número de respostas por questão de boa 
ou ótima discriminação”, explica Macedo.

 
Conteúdo elaborado 
para aperfeiçoar o ensino 

Composto por 100 questões de múltipla escolha, 
o segundo Teste de Progresso em Odontologia teve 
duração de 4 horas. Depois de terminado, os alunos 
participantes puderam reter o caderno de questões, 
construído também para gerar discussões em  
aula e se tornar um instrumento de aprendizagem 
tanto para os estudantes como para os 
coordenadores das instituições de ensino.  
O conteúdo do exame foi produzido por um 
núcleo de avaliação constituído por professores  
dos cursos participantes e liderado pelo CROSP, 
após participação em oficinas de capacitação.  
O processo durou cerca de seis meses.

Segundo as coordenadoras – a professora Elaine 
Quedas Assis Boger também coordenou o teste 
–, para avaliar a aquisição e a manutenção do 
conhecimento, o exame leva em consideração  
a estrutura dos cursos, sendo igual para todos  
os estudantes, independente do semestre que 
estão cursando. Esse modelo foi desenvolvido 
com o respaldo de estudos acadêmicos das áreas 
de educação e saúde – já vem sendo aplicado pelo 
curso de Medicina da Unicamp há alguns anos. 

Assim como no teste piloto de 2017, além de 
perguntas sobre o conteúdo do curso, os alunos 
responderam questões a respeito da qualidade do 
corpo docente, da instituição de ensino, da gestão, 
dos serviços, dos laboratórios, das salas de aula, 
entre outros pontos. A VUNESP irá verter os dados 
colhidos em relatórios individuais, como fez na 
primeira edição. Im
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A partir da análise dessas informações, cada 
uma das universidades terá a oportunidade  
de fazer um plano de metas para melhorias.  
“Esse material dá aos coordenadores uma  
visão geral do que está acontecendo, para que 
possam fazer aplicações, planejar modificações 
pontuais e melhorar ainda mais a experiência  
dos alunos”, conta Macedo.

 
Resultados do teste piloto

O primeiro Teste de Progresso em Odontologia 
contou com a participação efetiva de 70% dos 
estudantes cadastrados para a prova. A análise 
estatística dos resultados sugere aumento 
progressivo do ganho de conhecimento,  
do primeiro ao quarto ano, em todas as temáticas,  
e também aponta que não houve perda no ganho 
cognitivo das disciplinas básicas ao longo do curso. 

As notas médias apuradas no primeiro teste 
são positivas em termos de assimilação do 
conhecimento pelos alunos – ficaram entre seis  
e sete. Além disso, os resultados comprovaram  
a eficiência da metodologia aplicada na prova. 

“Verificamos que há uma curva crescente de 
aprendizado, ou seja, há aquisição de conteúdo 
nos diferentes anos dos cursos das universidades 
que fizeram a prova, sendo que a média das notas 
ficou entre seis e sete”, revela Mary Caroline 
Skelton Macedo. De acordo com ela, obter uma 
nota acima da média cinco era uma preocupação 
dos organizadores. “Para nós, uma nota cinco em 
um curso de saúde seria considerado algo muito 
crítico. Esperávamos um resultado superior, e foi 
o que ocorreu”, conta. 

 
Teste de progresso x egresso

Diferentemente do exame de proficiência, 
também conhecido como exame de egresso, feito 
apenas no final do curso, o teste de progresso 
avalia, além da capacidade de aprendizado  
do indivíduo, sobretudo, a habilidade de ensino  
da instituição, permitindo corrigir distorções 
ainda durante a graduação. 

Por enquanto, a única área da saúde que aplica  
a avaliação de proficiência é a Medicina, mas já há 
pilotos também na Enfermagem, apresentados no 
último Congresso de Graduação da Universidade 
de São Paulo (USP) em julho de 2019. Um Projeto 
de Lei (6867/2010) da Câmara dos Deputados,  
no entanto, quer tornar a prova de proficiência 
obrigatória para todos os cursos da área da saúde. 
A proposta é fazer com que os bacharéis obtenham 
aprovação em exame de avaliação de conhecimento 
como pré-requisito para o exercício da profissão,  
o que incluirá os cursos de Odontologia.

Especialistas consideram, contudo, que o 
exame ao final do curso só detecta problemas e 
não promove melhorias. Além disso, ainda pode 
induzir a um sentimento de culpa do aluno pela 
formação deficiente, sem que necessariamente 
exista somente um culpado por esse fato. 
Como proceder com o graduando que “falhou” 

na aprovação, no sentido de auxiliar em sua 
profissionalização, ainda é uma questão que  
está sendo discutida.

Uma das coordenadoras do Teste de Progresso 
em Odontologia, Mary Caroline Skelton Macedo 
defende que o exame de proficiência só faz 
sentido se for associado a uma avaliação do 
progresso. De acordo com ela, essa opinião é 
compartilhada por importantes nomes da ciência 
brasileira, como o professor Renato Sabbatini, da 
Unicamp. Dessa forma, pode haver maior clareza 
dos reais motivos que influenciam um resultado 
insatisfatório – para Macedo, esse seria o sistema 

de avaliação ideal para lançar o estudante à vida 
profissional, seja na Odontologia ou em qualquer 
das profissões da área da saúde.  

Além disso, há outros aspectos que contam 
pontos a favor do exame de progresso, como poder 
criar um mapa de desempenho, documentar o 
aluno, assim como a IES e o CRO. Outra vantagem 
é permitir a recuperação do graduando e traçar 
um plano de melhoria, características que fazem 
do teste uma importante ferramenta de gestão para 
a instituição de ensino, ajudando a formar, dessa 
maneira, profissionais de excelência para a atenção 
à saúde bucal da população.

 Diferentemente do exame de proficiência, também conhecido 
como exame de egresso, feito apenas no final do curso, o teste 
de progresso avalia, além da capacidade de aprendizado do 
indivíduo, sobretudo, a habilidade de ensino da instituição, 
permitindo corrigir distorções ainda durante a graduação 
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O Brasil é referência mundial de excelência 
em Odontologia, tanto pelo alto nível 
da formação das(dos) cirurgiãs(ões)-

dentistas que atuam no país, quanto por sua 
intensa produção científica, que leva a avanços 
significativos para a profissão. O grande número 
de profissionais também é fruto da grandiosidade 
da Odontologia brasileira: somente no estado 
de São Paulo são mais de 140 mil inscritos no 
CROSP, incluindo, além de cirurgiãs(ões)-dentistas, 
auxiliares e técnicos em saúde e prótese bucal.

Diante do comprometimento com uma gestão 
participativa e democrática, o CROSP – que cumpre 
o papel de zelar pela ética e pelas boas práticas 
odontológicas – tem se aproximado ainda mais de 
seus inscritos. A instituição está atenta às opiniões 
e sugestões dos profissionais, inclusive acompanha 
comentários e conteúdos publicados na internet, 
além das dúvidas que recebe por meio de seus canais 
oficiais de comunicação. 

Sempre que identifica um tema de interesse  
da classe odontológica, o CROSP se esforça, dentro 
dos limites de sua atuação, para atender à demanda. 
É válido lembrar, no entanto, que algumas questões 
levantadas pelas(os) profissionais da Odontologia, 
seja nos canais de comunicação do CROSP ou nas 
redes sociais, fogem da alçada do Conselho.  

Por exemplo: embora do ponto de vista jurídico 
não seja possível ao CROSP interferir na relação 
das(dos) profissionais com as operadoras de saúde, 
fiscalizando pagamentos e arbitrando divergências, 
a autarquia busca meios para minimizar possíveis 
problemas, conscientizando as(os) profissionais 
sobre seus direitos e deveres. 

Nesse sentido, o CROSP elaborou, no começo 
de 2019, uma cartilha com orientações práticas 
sobre a relação cirurgiã(ão)-dentista/operadora. 
Para acessar gratuitamente o conteúdo, basta 
clicar no menu Downloads da página principal 
do site do CROSP e selecionar a opção Guias 
Práticos (Volume 5). Vale ressaltar que esse é um 
tema dinâmico – o Conselho acompanha as novas 
portarias e regulamentações da área e continuará 
produzindo conteúdos informativos atualizados.

O CROSP segue de perto os temas mais 
comentados pelas(os) profissionais e, no âmbito  
de suas atribuições legais, busca meios para 
colaborar e até mesmo solucionar dificuldades. 
Entenda, a seguir, de que forma o Conselho  
conduz algumas dessas situações.

A atuação do

CROSP está atento às opiniões, sugestões e demandas da classe odontológica 
– saiba as possibilidades (e limitações) de desempenho da autarquia

seu Conselho

Venda de produtos 
odontológicos na internet

Muitos produtos irregulares foram 
retirados do comércio, inclusive dos 
catálogos de lojas on-line, após ações  
do Conselho, que recebe denúncias  
e emite ofícios, apontando as implicações 
para a saúde da população decorrentes  
da venda de determinados itens.

Em caso recente, o Conselho entrou em 
contato com a Magazine Luiza, demandando 
a suspensão de propagandas de clareadores 
dentais (proibidos) de sua loja virtual.  
A varejista atendeu à solicitação e também  
se dispôs a criar um canal de comunicação 
direto com a autarquia para evitar novas 
ocorrências do tipo.

Em 2014, devido à atuação do CROSP,  
que atendeu à demanda da classe, foi 
elaborado e protocolado na Assembleia 
Legislativa de São Paulo (ALESP) o projeto 
de lei nº 113/14, que restringia a venda de 
produtos odontológicos aos(as) profissionais 
devidamente registrados no Conselho. O 
trâmite legislativo, no entanto, não foi adiante.

O Conselho segue acompanhando  
de perto este assunto, mobilizando  
sua estrutura de fiscalização no sentido  
de coibir a comercialização de produtos 
irregulares. Tendo em vista os riscos  
para a saúde da população e das(dos) 
profissionais, os esforços seguirão incessantes. 
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Abertura de cursos com 
educação a distância (EAD) 
em Odontologia

Assim como outros Conselhos da área da saúde, o CROSP tem 
promovido ações, como debates e reuniões técnicas, com o intuito 
de sensibilizar o poder público sobre os graves riscos da formação 
não presencial na área da saúde. Por meio de seus representantes 
e conselheiros, o CROSP participa de audiências públicas, elabora 
ofícios e conduz discussões sobre o tema.  

A regulação de cursos técnicos e de graduação na Odontologia, 
no entanto, é incumbência exclusiva do Ministério da Educação. 
Mesmo assim, o Conselho continuará defendendo ativamente 
a pauta da educação de qualidade e presencial para a formação 
profissional na saúde.

Representatividade 
nas questões 
trabalhistas 
e econômicas 

O Conselho apoia as(os) profissionais e 
funcionários públicos em suas demandas por 
melhores condições de trabalho junto aos órgãos 
de governo. Em 2018, por exemplo, deu um 
importante passo na direção da revisão de cargos 
e salários das(dos) cirurgiãs(ões)-dentistas  
com o Projeto de Lei Complementar nº 34,  
que incluiu os profissionais na mesma categoria 
dos médicos em relação a cargos e salários. 

O Projeto foi aprovado na Assembleia 
Legislativa de São Paulo, mas não foi 
sancionado pelo Executivo. Contudo, cabe 
informar que a Constituição Federal confere 
aos sindicados a competência para representar 
a classe em questões trabalhistas e econômicas. 

Recusa de exames 
pelos planos de saúde

Há muitos casos em que as(os) cirurgiãs(ões)-
dentistas solicitam exames laboratoriais para 
seus pacientes e o plano de saúde rejeita o pedido 
por não ter sido feito por um médico. Quando o 
exame está no rol da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), possui cobertura contratual  
e mesmo assim é recusado, o usuário deve registrar 
uma queixa na ANS, enquanto a(o) profissional 
pode fazer uma denúncia ao CROSP. 

Após a denúncia, o Conselho entra em contato 
com a empresa e esclarece, por meio de ofício, 
que cirurgiãs(ões)-dentistas têm autonomia para 
pedidos de exames laboratoriais; o CROSP também 
encaminha todas as informações do caso para a ANS.

Vale lembrar que o CROSP, em colaboração  
com outras entidades, engajou-se desde 2005  
na luta  para que a(o) cirurgiã(ão)-
dentista tivesse assegurado o  
direito de solicitar os procedimentos 
laboratoriais. A conquista veio  
em 2007 com a publicação da 
súmula normativa nº 11 da ANS,  
que tornou explícito esse direito. 

Problemas com 
convênios odontológicos

O CROSP sabe que esse é um dos temas que mais preocupa os 
inscritos – há descontentamento em diversos aspectos da relação  
com as empresas. O Conselho atua, sempre dentro de suas 
prerrogativas, em prol da ética odontológica – recebe denúncias 
de infrações no relacionamento entre operadoras e profissionais, 
glosas indevidas, inobservâncias do Código de Ética da profissão, 
descredenciamentos imotivados, entre outros problemas. 
Contudo, é importante entender que o CROSP não pode interferir 
na regulamentação dos valores praticados pelas operadoras.

Formação acadêmica 
de cirurgiãs(ões)-dentistas

O CROSP está atento às transformações na formação 
das(dos) cirurgiãs(ões)-dentistas e dialoga com as 
universidades de São Paulo para que preservem a qualidade 
da formação acadêmica. Nesse sentido, tem colaborado 
ativamente na idealização e realização do Teste de 
Progresso, em parceria com instituições de ensino  
superior – confira matéria completa sobre esse tema  
a partir da página 10. 

Outra preocupação recorrente é com a realização de 
cursos livres de extensão, nas mais diversas especialidades. 
A autarquia, inclusive, enviou ofício ao Ministério da 
Educação (MEC) para entender como funciona a regulação 
– segundo o MEC, a fiscalização e o cumprimento de 
normas são exigidos apenas das instituições de ensino 
reconhecidas. Dessa forma, estabelecimentos não 
credenciados pelo MEC podem realizar cursos com a 
denominação ‘livre’ e emitir certificados de participação. 

O CROSP segue atuando em colaboração com 
as instituições de ensino para garantir o constante 
aperfeiçoamento do ensino – a autarquia está atenta aos 
cursos oferecidos e em contato com o CFO para que cobre 
do MEC a regulamentação dos cursos em âmbito nacional. 
Fica, no entanto, o alerta para que os profissionais também 
procurem saber detalhes do curso de especialização antes 
de efetuarem a matrícula.
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Fale Conosco
Dúvidas, sugestões, denúncias  
de irregularidades na profissão. 
www.crosp.org.br/faleconosco

CROSP Atende
Agendamento on-line para atendimento 
pessoal na sede ou nas delegacias seccionais 
do CROSP. 
www.crosp.org.br/crospatende 

Ouvidoria
Canal de atendimento para a solução  
de problemas de forma imparcial, 
especialmente das(dos) profissionais  
de saúde bucal inscritos no CROSP.   
Pela Ouvidoria, são conduzidas dúvidas  
ou problemas que não puderam  
ser solucionados em primeira instância.
www.crosp.org.br/ouvidoria

Canais de atendimento

Confira algumas das principais 
competências do Conselho:
• Deliberar sobre a inscrição e o cancelamento  

dos registros profissionais;
• Fiscalizar o exercício profissional da Odontologia;
• Verificar se a(o) profissional cometeu ou não infração 

ética e aplicar a devida pena, quando cabível;
• Prestar atendimento, esclarecendo todas as dúvidas 

com relação à atividade profissional.  

Guia de consulta rápida: 
as atribuições do CROSP

Quando uma 
clínica não cumpre 
as regras da 
vigilância sanitária

A Lei 4324/64, que institui os Conselhos, 
também define as regras nestas situações: a 
autarquia pode atuar como um colaborador, 
repassando os dados solicitados. Assim,  
a orientação é de que em casos como esses  
a denúncia seja encaminhada ao departamento 
de Vigilância Sanitária do município para  
que seja realizada a vistoria e sejam tomadas  
as devidas providências. 

O próprio Conselho também comunica 
à Vigilância sobre irregularidades, seja em 
decorrência de denúncia ou a partir de visitas 
realizadas pela equipe de fiscalização. Além 
disso, o CROSP auxilia os inscritos em relação 
aos cuidados com biossegurança e documentos 
para a obtenção da licença sanitária junto  
à Anvisa. O estabelecimento odontológico  
deve estar de acordo com todas as normas  
dos órgãos sanitários – lembrando que,  
em caso de pessoa jurídica, é necessário  
realizar a inscrição no Conselho Regional.

Princípios 
da gestão 
em exercício

Em atuação desde abril deste ano, 
a diretoria atual do Conselho tem 
pautado suas ações pela proposta de 
aproximar os inscritos do dia a dia da 
autarquia, promovendo a participação 
democrática de todos e conferindo 
transparência às ações. 

O objetivo de trabalhar de forma 
mais próxima e integrada com as(os) 
profissionais é mostrar que o Conselho 
é aliado de uma Odontologia ética 
e, como tal, comprometida com a 
promoção de um melhor ambiente  
de trabalho para todos. 
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A(o) cirurgiã(o)-dentista 
deve atentar para  

que a receita esteja  
completa, de modo que  

o farmacêutico não  
tenha motivo plausível  
para a recusa. A fim de 

minimizar intercorrências 
como essa, o CROSP 

e o Conselho Regional 
de Farmácia (CRFSP) 

elaboraram, em  
conjunto, um manual  

de boas práticas

A prescrição e utilização indiscriminada de 
remédios no Brasil e no mundo tem sido 
motivo de preocupação para autoridades 

e entidades de saúde. O Comitê Nacional para 
Promoção do Uso Racional de Medicamentos, do 
Ministério da Saúde, publicou no início de 2019 
o relatório Uso de medicamentos e medicalização 
da vida: recomendações e estratégias, com dados 
que corroboram a necessidade de prudência na 
indicação e uso de fármacos por parte de todos os 
profissionais do setor, incluindo os da Odontologia.

No relatório estão, por exemplo, dados da OMS 
que estimam que metade dos medicamentos 
sejam prescritos, dispensados e/ou vendidos 
de forma inadequada. A mesma porcentagem 
é atribuída ao uso incorreto pelos pacientes. 
O documento também faz um alerta para a 
banalização da ingestão, ignorando os efeitos 
colaterais de curto e longo prazos. 

Ao prescrever qualquer medicamento,  
é importante que o(a) profissional sempre 
comunique o paciente dos riscos e benefícios, 
bem como efeitos adversos. Também será  
preciso informar com clareza as doses e o  
período de ingestão do remédio, dispondo-se  
a tirar todas as dúvidas que surgirem durante  
o tratamento, principalmente no caso da aparição 
de efeitos colaterais.

Nessas situações, é imprescindível identificar  
o medicamento que ocasionou a reação e o 
motivo – uso indevido (dose, tempo, tipo), 
interação medicamentosa –, para suspender  
ou readequar a medicação. “Se, por acaso, a via 
oral estiver impedida, vale a pena utilizar-se de 
outras vias de administração, como intramuscular 
ou sublingual”, recomenda a especialista.

Independentemente da situação, a(o) 
profissional deve se lembrar de que os protocolos 

de prescrição, antes e/ou após os procedimentos, 
variam caso a caso. “Lidamos, na maioria  
das vezes, com problemas agudos e, estando  
o paciente em boas condições de saúde, após  
a remoção da causa, o organismo se encarrega  
de resolver o problema, sendo a farmacologia  
um coadjuvante”, observa Camila.

 
A prescrição 

Além da cautela na prescrição, baseando-se  
na real necessidade clínica do paciente,  
a(o) profissional deve atentar para a forma  
correta de elaboração da receita, evitando  
recusa por parte do comércio farmacêutico. 

 Segundo a lei nº 5991/73, que dispõe sobre  
o controle sanitário: “Somente será aviada a 
receita que estiver escrita à tinta, em vernáculo, 
por extenso e de modo legível, observados  
a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas 
oficiais; que contiver o nome e o endereço 
residencial do paciente e, expressamente, o  
modo de usar a medicação; que contiver a data  
e a assinatura do(da) profissional, o endereço  
do consultório ou da residência, e o número  

de inscrição no respectivo Conselho profissional”. 
Dessa forma, a(o) cirurgiã(o)-dentista deve 

atentar para que a receita esteja completa, de 
modo que o farmacêutico não tenha motivo 
plausível para a recusa. A fim de minimizar 
intercorrências como essa, o CROSP e o Conselho 
Regional de Farmácia (CRFSP) elaboraram, 
em conjunto, um manual de boas práticas, 
esclarecendo as dúvidas das(dos) cirurgiãs(ões)-
dentistas e farmacêuticos com relação à prescrição 
na Odontologia.

O guia Prescrição e Dispensação de 
Medicamentos na Odontologia, lançado em 2018, 
aborda temas como competência legal, prescrição e 
dispensação, aquisição de medicamentos, e maleta 
de emergência. O material está disponível no site 
do CROSP em Downloads - Guias Práticos. De 
acordo com as informações do guia, é importante 
ter em mente que a(o) cirurgiã(o)-dentista 
não possui habilitação legal para prescrever 
medicamentos voltados ao tratamento de 
condições que são de competência médica, como 
o controle da glicemia, cardiopatias, hipertensão, 
tratamento de úlceras gástricas, entre outros.

Diante do cenário, as(os) profissionais da 
Odontologia têm muito a contribuir, certificando-
se de todas as consequências ao fazer uma 
prescrição medicamentosa. Portanto, será preciso 
levar em consideração mais do que os aspectos 
odontológicos. Alguns pacientes apresentam,  
por exemplo, dependência de certas substâncias,  
o que pode ser identificado durante a anamnese.

Essa situação é mais comum com relação aos 
medicamentos que agem no Sistema Nervoso 
Central, como os ansiolíticos e analgésicos de ação 
central. “Diante disso, é mais interessante que  
a(o) cirurgiã(o)-dentista busque alternativas em 
outras classes farmacológicas para a prescrição  
e instrua o paciente sobre o risco da dependência 
química medicamentosa”, alerta Camila Batista, 
doutora em Odontologia na área de concentração 
de Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica - 
FOP/Unicamp. Im
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta contra a indicação e o 
uso indiscriminado de remédios; orientação para cirurgiãs(ões)-dentistas 
é ter cautela ao indicar substâncias

exige atenção redobrada

Prescrição de 
medicamentos
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N ão há uma resposta pronta sobre 
o momento ideal para iniciar uma 
especialização na Odontologia.  

No passado, as(os) profissionais da área aguardavam, 
geralmente, entre dois e cinco anos após a  
conclusão da graduação para investir em uma pós. 
Atualmente, tem sido cada vez mais comum  
a busca pela especialização imediatamente depois  
da formatura em odontologia, já que a demanda  
por conhecimentos específicos está maior. 

É cada vez mais comum encontrar profissionais 
com atuação em diferentes áreas e, desde a Resolução 
195/2019 do Conselho Federal de Odontologia 
(CFO), é permitido registrar, inscrever e anunciar 
mais de duas especialidades odontológicas, desde  
que em conformidade com a legislação específica  
do ensino odontológico.

De acordo com as exigências atuais do Ministério 
da Educação (MEC), a especialização é considerada 
um curso de pós-graduação lato sensu – deve ter um 
mínimo de 360 horas-aula e foco na formação técnica 
e atualização da(do) profissional. Adicionalmente, o 
Conselho Federal de Odontologia (CFO) estabelece, 
para a Odontologia, exigências específicas para que 
os cursos possam formar especialistas – a carga 
horária mínima para as especialidades de Cirurgia 
Bucomaxilofacial e Ortodontia, por exemplo, é 
de 2.000 horas-aula. Os requisitos completos para 
todas as especialidades, incluindo divisão entre aulas 
teóricas e práticas, estão dispostos na Resolução 
63/2005 do CFO. Já as habilitações, também 
regulamentadas pelo CFO, não possuem a mesma 
exigência do número de horas-aula da especialização 
– por exemplo, a habilitação em Laserterapia tem 
carga horária de 60 horas. 

Com a especialização, é possível aprender, na 
prática, procedimentos que não são completamente 
explorados na graduação. “As(os) especialistas 
conseguem desempenhar trabalhos que, devido  
ao nível de complexidade, fogem da competência 
do clínico”, afirma Camillo Anauate Netto, 
conselheiro do Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo (CROSP). Im
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Vale a pena fazer cursos de 
especialização no exterior?

O Brasil é considerado destaque 
internacional em pesquisa e 
excelência em trabalhos clínicos 
odontológicos. Tanto que  
as especializações brasileiras,  
cada vez mais, contam com  
alunos formados no exterior,  
principalmente na América do Sul.

Mas, é válido ressaltar que existem 
diversos cursos de especialização em 
Odontologia de qualidade em outros 
países. É preciso, no entanto, averiguar 
se a especialização pretendida atende 
aos requisitos do Conselho Federal de 

Odontologia (CFO).
Do contrário, a certificação obtida 

no exterior pode simplesmente 
não ser reconhecida em território 
nacional. Isso significa que contar  
com curso realizado fora do país  
nem sempre significará a garantia  
do exercício da atividade no Brasil. 

Para ser regularizada no Brasil, 
a certificação passará por uma 
avaliação do CFO. Serão conferidos 
quesitos como o programa e a carga 
horária, entre outros detalhes do 
processo de formação. 

Uma das especializações mais procuradas 
atualmente é a de Harmonização  
Orofacial, que busca equilibrar a função  
e a estética entre o sorriso e a face. Essa  
é a qualificação mais recente autorizada 
pelo Conselho Federal de Odontologia 
(CFO), homologada em 2019.

É importante destacar que, ao selecionar 
uma área para aperfeiçoar sua formação, 
a(o) cirurgiã(o)-dentista não deve levar  
em conta apenas as condições do mercado. 
Até porque essas tendências são cíclicas.

De acordo com dados do CFO, 
especialidades como Dentística, Endodontia 
e Odontopediatria eram muito mais 
requisitadas pela categoria no passado, 
justamente por causa da alta demanda de 
pacientes nessas áreas. Da mesma forma, 
por várias décadas a Ortodontia se destacou 
como uma das mais procuradas, seguida 
da Implantodontia. Esses dois segmentos 
da Odontologia continuam sendo muito 
solicitados pelos pacientes, mas outras áreas 
também têm ganhado destaque.

“Essa escolha não deve ser feita apenas 
em função da moda. Deve-se optar 
pelo curso que atenda ao interesse e à 
necessidade clínica de cada profissional. 
Afinal, os modismos passam, mas  
o aprendizado sólido persiste. Muitos 
buscam a tendência, porém ela é 
temporária. As(os) cirurgiãs(ões)-dentistas 
devem se perguntar: ‘O que eu farei  
depois de essa tendência passar?’.  
Por isso, o objetivo precisa ser sempre 
cuidar da melhor forma possível dos 
pacientes para garantir a saúde deles de 
forma integrada”, aconselha Anauate Netto.

Mais um ponto importante é que 
a atualização nunca pode parar. Isso 
porque as inovações, as pesquisas e as 
descobertas na Odontologia avançam em 
uma velocidade cada vez maior. Assim, um 
curso feito dez anos atrás, provavelmente 
já está defasado. A orientação vale para 
quaisquer especialidades – por essa razão, 
periodicamente, as(os) profissionais devem 
procurar atualização de conhecimento.

Especialização na Odontologia:

Que critérios usar para a 
escolha da especialização?

O complemento da formação acadêmica 
deve ser global, isto é, precisa incluir atividades 
teóricas, práticas e clínicas. Além disso, é 
necessário que haja uma supervisão adequada  
e de qualidade para todas as tarefas.

Portanto, é importante ter atenção com  
a programação do curso. No dia a dia,  
o sucesso clínico depende de planejamento  
e de abordagem multidisciplinar.

quando, como 
e qual fazer
Confira um guia com 
informações importantes 
para definir sua área  
de atuação

Quais quesitos levar em 
conta na hora de selecionar 
a instituição de ensino?

É recomendável pesquisar sobre o currículo e a atuação do 
coordenador do curso; outro aspecto importante é a biografia  
dos demais integrantes da equipe acadêmica.

Um coordenador deve estar presente e monitorar as atividades 
práticas e teóricas. Assim, o aluno aprende com mais qualidade. 
Outro critério importante é a infraestrutura física, sendo que o ideal 
é que ela seja completa. Antes de efetuar a matrícula, o(a) profissional 
pode pesquisar com ex-alunos dos cursos de seu interesse: eles são  
as melhores fontes de informação sobre o nível das especializações, 
seja de professores, conteúdo ou intervenções práticas.

Quais são as áreas mais promissoras?
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Lista de 
especialidades
• Acupuntura
• Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial
• Dentística
• Disfunção 

Temporomandibular  
e Dor Orofacial

• Endodontia
• Estomatologia
• Homeopatia
• Implantodontia
• Odontogeriatria
• Odontologia do Esporte
• Odontologia do Trabalho
• Odontologia Legal
• Odontologia para Pacientes 

com Necessidades Especiais
• Odontopediatria
• Ortodontia
• Ortopedia Funcional  

dos Maxilares
• Patologia Oral e Maxilo Facial
• Periodontia
• Prótese Bucomaxilofacial
• Prótese Dentária 
• Harmonização Orofacial
• Radiologia Odontológica  

e Imaginologia
• Saúde Coletiva

Nota da reportagem: Os números de 
inscritos em cada especialidade são atualizados 
continuamente pelo CFO. Os dados desta  
matéria são de junho de 2019. 

Segundo o CFO (até junho de 2019), as 
campeãs em número de especialistas são a 
Ortodontia (26.966 inscritos), a Endodontia 
(15.843) e a Implantodontia (15.703).

Em seguida, estão a Prótese Dentária 
(11.966) e a Periodontia (9.941). Embora  
ainda não esteja catalogada nas estatísticas  
do Conselho Federal, a Harmonização 
Orofacial, autorizada pela autarquia em 2019,  
também tem sido bastante procurada pelas(os) 
cirurgiãs(ões)-dentistas nos últimos meses.

Ao todo, o país conta com 116.930 

profissionais da área com título de 
especialização. Dessa quantidade, 64.466  
são mulheres e, 52.464, homens. Há também 
os destaques de outro extremo, com 
pouquíssimos profissionais habilitados.  
Na Odontologia do Esporte,  
existem 27 especialistas. Já na Prótese 
Bucomaxilofacial, são 63. 

Acesse o site do CROSP (www.crosp.org.
br/camara_tecnica.html) e confira a lista 
completa de especialidades da Odontologia, 
com a descrição de cada área.

Quais são as especialidades disponíveis 
e reconhecidas pelo CFO?

Os graduados em Odontologia estão aptos  
a cursar uma das 23 especialidades autorizadas  
pelo CFO. Esses cursos aprimoram as técnicas  
para a conservação da saúde bucal e do bem-estar 
dos pacientes.  As qualificações são aplicadas  
em procedimentos preventivos e de tratamento  
de doenças.

Para se matricular na especialização, o(a) 
interessado(a) deve ter o seu registro definitivo no 
Conselho Regional do seu Estado. Cada curso deve 
obedecer, em termos de programação e carga horária, 
o que estabelece o CFO para cada tipo de capacitação. 

Além disso, o título de especialista só poderá 
ser divulgado depois que a(o) cirurgiã(o)-dentista 
receber da instituição de ensino o certificado 
de conclusão do curso e der entrada com este 
documento no Conselho Regional para efetivar  
a inscrição como especialista. Esse processo  

não acarreta custos extras na anuidade.
Não é possível anunciar a especialização  

em cartões, placas, redes sociais, entre outros  
meios de comunicação, antes do CROSP  
ser informado sobre a conclusão do curso.

Ao divulgar a qualificação obtida, a(o) 
cirurgiã(o)-dentista tem que respeitar a 
nomenclatura formal instituída pelo CFO.  
Mesmo que o(a) profissional conte com várias 
especializações, o mais sensato é procurar  
expor somente as áreas de atuação de fato.

Quem pode cursar 
as especialidades?

Números de 
especialistas
Para saber a quantidade 
de cirurgiãs(ões)-
dentistas especialistas 
em cada área, acesse: 
http://cfo.org.br/website/
estatisticas/quantidade-
geral-de-cirurgioes-dentistas-especialistas
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CROSP RESPONDE

O CROSP Responde é uma 
coluna fixa do CROSP em 
Notícia na qual os inscritos 
podem esclarecer dúvidas 
sobre ética e fiscalização, 
além de outros temas 
relacionados ao Conselho 
e à Odontologia

RESPONDE
CROSP

Como atualizar os meus dados no CROSP?
R. O inscrito pode atualizar seu cadastro no CROSP por meio do sistema Implanta.NET, 
disponível no endereço eletrônico https://cro-sp.implanta.net.br/servicosOnline
Vale lembrar que é dever de todos os inscritos manterem atualizados e-mail, telefone  
e endereço, conforme resolução 118/2012 e a portaria do CROSP nº 015/2016.

Eu, cirurgiã(o)-dentista, não recebi 
os valores referentes à prestação 
de serviços que realizei em  
uma clínica odontológica.  
Apesar de cobrar constantemente  
o pagamento dos honorários,  
a clínica não efetua o pagamento 
dos valores. Essa situação é 
considerada infração ética?
R. Sim, pois constitui infração ética explorar 
colegas na relação de emprego ou quando 
compartilhar honorários. Vale ressaltar, ainda, 
que o descumprimento da legislação trabalhista 
também constitui infração ética. Neste caso, a(o) 
profissional poderá formalizar uma denúncia  
no CROSP contra a clínica odontológica, desde 
que tenha as provas da prestação de serviço.  
Por fim, é importante um(a) advogado(a) para  
a análise da situação.

O CROSP pode prestar assessoria jurídica aos inscritos em casos 
de ação de reparação de danos promovida pelo paciente?

Eu, cirurgiã(o)-dentista, gostaria de renunciar 
a um tratamento que está em andamento, pois 
o paciente não é colaborativo. Posso renunciar?
R. Sim, é um direto fundamental da(do) 
cirurgiã(o)-dentista renunciar ao tratamento 
caso observe fatos que prejudiquem o pleno 
desempenho profissional. Porém, é preciso 
informar previamente ao paciente ou ao 

responsável legal e formalizar por escrito. 
Também é obrigatório fornecer todas as 
informações necessárias à continuidade  
do tratamento para a(o) profissional que  
irá assumir o atendimento.

R. Não, pois nos termos da Lei 4324/64, o 
CROSP possui como competência institucional a 
fiscalização do exercício profissional e o zelo pelo 
cumprimento da norma ética - ou seja, não há 
menção à assessoria jurídica. Cabe ressaltar que  

o Conselho tem o dever de observar o princípio  
da legalidade, que é um dos princípios que rege  
a administração pública, previsto na Constituição 
Federal.  Não cabe ao CROSP realizar atividades 
que não estão previstas na legislação vigente.

CARREIRA






