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Em abril de 2012, a chapa 5 venceu as eleições e, no dia 20, uma 
nova diretoria assumia o Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo (CROSP) com os seguintes membros:

•	 Claudio	Yukio	Miyake	(presidente)
•	 Marco	Antonio	Manfredini	(secretário)
•	 Marcos	Jenay	Capez	(tesoureiro)
•	 Wilson	Chediek	(presidente da comissão de ética)
•	 Nilden	Carlos	Alves	Cardoso	(presidente da comissão de toma-

da de contas)
•	 Maria	Lucia	Zarvos	Varellis	(conselheira)
•	 Mary	Caroline	Skelton	Macedo	(conselheira)
•	 Rada	El	Achkar	da	Silva	(conselheira)
•	 Rogério	Adib	Kairalla	(conselheiro)
•	 Ueide	Fernando	Fontana	(conselheiro)

A partir desta data, a nova dire-
toria se propôs a dar continuida-
de às pautas em curso como a 
equiparação salarial de cirurgi-
ões-dentistas e médicos e a proi-
bição da venda de clareadores 
sem prescrição odontológica.

Reforço à fiscalização, reestru-
turação regional, ampliação dos 
canais de comunicação e even-
tos, implantação de comissões 
e grupos de trabalho, além da 
reformulação das câmaras técni-
cas, entre outros.

Além disso, também deu início a 
atividades informativas e formati-
vas como o Programa Integração 
que aborda diversos assuntos 
por meio de palestras, e o Den-
tista Empreendedor, em parceria 
com o Sebrae.

63,70% - chapa 5

chapa 1 - 31,34%

2,21% - votos em branco

2,75% - votos nulos introdução



Jornal
Reformulação do jornal de circulação trimestral, que 
é enviado aos mais de 110 mil inscritos no Conselho, 
com informações de interesse da categoria sobre o 
trabalho de fiscalização e defesa de padrões éticos 
da atividade profissional.

Revista
O CROSP lançou em 2014 a sua revista institucional com periodici-
dade semestral. É enviada a todos os inscritos no Conselho Regional 
de Odontologia. A revista tem como foco informar sobre o exercício 
da profissão, regulamentação, legislação específica e fiscalização 
do exercício profissional, com o objetivo de aumentar a visibilidade 
da atuação dos profissionais de Odontologia.

comunicação



Site
O site www.crosp.org.br, que estreiou em nova versão, no início de 
2014, traz atualizações  diárias em seu canal de Notícias. Além das 
informações sobre o dia a dia do trabalho da entidade em defesa da 
profissão, a página na internet informa os endereços do Conselho no 
estado de São Paulo, oferece serviços à categoria, inscrições para 
eventos, canais de contato direto e muito mais.

Redes sociais
Também em 2014, o Conselho lançou sua fan page na 
rede social Facebook e no Twitter, criando um canal 
de diálogo direto com classe. A proposta é divulgar 
informações que requerem comunicação instantânea 
e conteúdos do portal do CROSP, além de conhecer a 
opinião e expectativas dos profissionais e da popula-
ção a respeito de temas relacionados à Odontologia. 
Os endereços das páginas são: www.facebook. com/
CrospOficial e www.twitter.com/crospoficial

TV CROSP
Lançada em dezembro de 2014, a TV CROSP produz vídeos com conte-
údos para profissionais da Odontologia e demais interessados trazendo 
entrevistas, vídeos e reportagens com tópicos importantes e novidades 
do mercado, como ética e fiscalização, inovações, entre outros.

Folders
Atualização das informações e reformulação do layout do material 
de divulgação das Câmaras Técnicas do CROSP.

Guias Práticos
O CROSP criou e implantou o Programa Integração, 
que leva a todo o Estado de São Paulo palestras so-
bre ética, assim como finanças, atendimento, utiliza-
ção da internet, entre muitos outros temas.

Para complementar esse suporte profissional, dispo-
nibiliza também guias práticos com o resumo desses 
conteúdos que estão sendo ministrados pelo Progra-
ma Integração.

Serão diversos volumes, sendo que este primeiro traz 
os temas Saúde, Finanças, Comportamento On-line e 
Atendimento.

guia prÁtico
vOLUME I

atendimento

Folder Institucional
Elaborado em 2014, o material 
apresenta o Conselho e suas 
iniciativas.

Câmara Técnica de

Disfunção Temporomandibular 

e Dor Orofacial

Disfunção Temporomandibular 

e Dor Orofacial
Câmara Técnica de

Odontogeriatria

Odontogeriatria
Câmara Técnica de
Odontopediatria

Odontopediatria
Câmara Técnica deOrtopedia Funcional dos Maxilares

Ortopedia Funcional dos Maxilares



01.10.2013 - O Programa Bem Estar da Rede Globo abriu espa-
ço para dois importantes temas da odontologia. O presidente 
do CROSP, Claudio Miyake, e o professor Waldyr Antonio Jorge 
falaram sobre aparelhos ortodônticos e anestesia no consultó-
rio odontológico. 

18.02.2014 - Bom dia Brasil repercutiu alerta e 
preocupação do Conselho. O CROSP reforçou 
as ações contra a comercialização e uso indis-
criminado de materiais odontológicos e aparelhos 
ortodônticos, iniciadas no segundo semestre do 
ano passado.

20.02.2014 - Imprensa abriu espaço para CROSP 
na luta contra o exercício ilegal da Odontologia. Em 
menos de uma semana, o assunto foi comentado em 
três programas da TV Globo: Bom dia Brasil, SPTV 1ª 
e 2ª Edição. A TV Cultura também fez matéria sobre o 
assunto, a Rádio Jovem Pan ouviu o parecer do Con-
selho e a Folha de São Paulo publicou reportagem 
especial. Além de muitos outros veículos.

19.03.2014 - O Conselho marcou presença mais 
uma vez no Programa Bem Estar, da TV Globo. Na 
oportunidade, o presidente do Conselho, Dr. Cláu-
dio Miyake, alertou sobre os riscos do uso inade-
quado de aparelhos ortodônticos, sem acompa-
nhamento do cirurgião-dentista.

10.11.2014 - Programa Fantástico abriu espaço 
para o tema saúde bucal abordando a problemáti-
ca dos aparelhos ortodônticos irregulares.

04.02.2015 - Folha de São Paulo abriu espaço 
para informar sobre cirurgias bucomaxilofaciais e 
ortognáticas

Linha do
Tempo 

CROSP na mídia
Durante a 1ª gestão, a imprensa cedeu importante espaço para o 
CROSP.  Veículos impressos, rádios e canais de TV, convidaram por 
diversas vezes a Diretoria do Conselho para esclarecimento e orien-
tação, sobre variados assuntos da área.

Alguns veículos de destaque: Fantástico, Bem Estar, Bom Dia Brasil, 
SPTV 1ª e 2ª Edição, TV Cultura, Rádio Jovem Pan, Folha de São 
Paulo, entre outros.

Boletim Periódico
O boletim Periódico On-line apresenta os desta-
ques das notícias que estão no site do Conselho 
Regional de Odontologia. Enviado por e-mail aos 
inscritos na entidade que estão com seu cadastro 
atualizado, facilita o acesso ao conteúdo completo 
da informação por meio de links ativos no texto.

Aplicativo
O app, em versões para os sistemas IOS, para iPhone, e Android, 
para os demais modelos de smartphones, pode ser baixado gratui-
tamente na internet. Por meio dele, a classe pode realizar denúncias, 
acessar as informações mais recentes do site do CROSP, as publi-
cações, consultar o Código de Ética, fazer inscrição para palestras 
gratuitas, e também acionar o canal Fale Conosco. Novas funciona-
lidades serão incluídas no aplicativo em suas próximas versões.



Regionalização
A regionalização administrativa do Conselho bus-
ca dinamizar a comunicação dos profissionais 

com a entidade.

As diretorias administrativas ampliam 
a integração do CROSP no Estado, forta-

lecendo as regiões e facilitando os processos 
de cumprimento das leis que regem o exercício 

da Odontologia, em especial o Código de Ética 
Odontológica.

As delegacias seccionais são unidades com a 
função de administração em sua jurisdição, inter-
mediando o relacionamento do Conselho com os 
profissionais da classe odontológica.

serviços



Perfil socioeconômico
Com base no perfil socioeconômico, é possível apontar o potencial 
de mercado de saúde bucal.

Baseado nos dados do IBGE e do CROSP, o estudo mostra, entre 
outras coisas, quais são as regiões do estado que estão subatendi-
das, e outras que estão exauridas, no que corresponde a atuação de 
cirurgiões-dentistas. 

Para facilitar a consulta ao estudo, foi feito um mapa onde constam 
informações relevantes sobre o potencial de demanda por serviços 
de saúde, como a distribuição territorial de cirurgiões-dentistas e as 
oportunidades e/ou mercados com menores demandas e mais com-
petição entre os profissionais.

CROSP Atende
É um serviço de agendamento via internet, de dia e 
horário, para atendimento pessoal.

Este serviço está disponível para o atendimento 
na sede e em todas as Delegacias Seccionais do 
CROSP no estado. 

Comissões
•	 Comissão	Políticas	Públicas
•	 Comissão	Odontologia	Empresarial
•	 Comissão	Convênios	e	Saúde	Suplementar
•	 Comissão	Relações	Institucionais
•	 Comissão	Jovens	Cirurgiões-Dentistas
•	 Comissão	Eventos	/	Campanhas
•	 Comissão	Mulheres
•	 Comissão	Terceiro	Setor
•	 Comissão	Terceira	Idade
•	 Comissão	Esporte
•	 Comissão	Concurso	Saúde	Bucal
•	 Comissão	Odontologia	Hospitalar

Grupos de Trabalho
•	 Grupo	de	Trabalho	Toxina	Botulínica
•	 Grupo	de	Trabalho	Servidores	Públicos	Muni-

cipais
•	 Grupo	de	Trabalho	Servidores	Públicos	Esta-

duais
•	 Grupo	de	Trabalho	 Infecções	 relacionadas	à	

Assistência	Odontológica	e	Biossegurança
•	 Grupo	de	Trabalho	de	Valorização	da	Odon-

tologia
•	 Grupo	 de	 Trabalho	 Controle	 de	 Doação	 de	

Ossos	e	Tecidos
•	 Grupo	de	Trabalho	contra	a	Pirataria	de	Mate-

riais	Odontológicos	CROSP	–	ABIMO

Câmaras Técnicas
Criação da Câmara Técnica:
•	 Técnico	em	Prótese	Dentária

Durante a gestão 2013/2015 foi criada uma nova Câmara Técnica, as 
Comissões e os Grupos de Trabalho que assessoram o Conselho em 
assuntos específicos.



Cirurgião-Dentista Empreendedor
Em outubro de 2013 o CROSP e o SEBRAE-SP firmaram uma parceria institucional e 
lançaram o programa “Cirurgião-Dentista Empreendedor”.

O programa tem o objetivo de oferecer orientações aos cirurgiões-dentistas e profis-
sionais da área sobre gestão empresarial e empreendedorismo por meio de cartilha de 
orientação, cursos de educação à distância, palestras, oficinas e atendimentos.

Cartilha: “Como abrir e fazer a gestão de uma clínica odontológica”, que pode ser 
acessada no site do CROSP, foi o primeiro material fruto da parceria, e traz informa-
ções sobre a legislação vigente para se abrir uma clínica odontológica além de ofe-
recer dicas e alertas sobre os cuidados necessários para a gestão de uma empresa.

Curso gratuito on-line: cursos de educação à distância em áreas, como finanças, 
marketing e planejamento, já estão disponíveis gratuitamente no site do Conselho. 

Cada curso possui carga horária 
de 3 horas. Após a conclusão, 
você terá o seu certificado. Os 
cursos estão disponíveis 24h.

Palestras presenciais: em março 
de 2014 foi dado início uma nova 
etapa, o ciclo de atividades pre-
senciais do Programa em todas as 
cidades do interior do Estado de 
São Paulo que possuem o escritó-
rio regional do SEBRAE SP.

programas



Prêmio CROSP de Jornalismo
O objetivo da premiação é reconhecer o trabalho de profissionais da imprensa, e meios 
de comunicação, cujas matérias abordem o tema “Saúde Bucal”, promovendo escla-
recimentos relacionados à questão e/ou alertando a população sobre sua importância.

14.05.2013 - Premiação dos vencedores do Prêmio CROSP de 
Jornalismo - edição 1.

15.08.2014 - Premiação - edição 2.

16.12.2014 - Abertura das ins-
crições para 3ª edição do “Prê-
mio CROSP de Jornalismo”

Linha do
Tempo 

Programa Integração
O Programa Integração, do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo, oferece desde maio de 
2014 palestras especialmente elaboradas para os 
profissionais da área odontológica. Em 10 meses 
de atividade, foram mais 90 edições, em mais de 50 
cidades do estado e diversos bairros da capital. Ao 
todo, mais de 1000 profissionais e estudantes da área 
de saúde bucal foram impactados pela iniciativa.

O objetivo do Programa Integração é atualizar os pro-
fissionais e acadêmicos da Odontologia, capacitá-los 
a exercer o trabalho de forma edificada, além de es-
clarecer a função principal do Conselho: zelar pela éti-
ca e a fiscalização do exercício profissional de cirur-
giões-dentistas, Técnicos em Prótese Dentária (TPD), 
Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar de Saúde 
Bucal (ASB), nos âmbitos público e privado.

Temas	abordados
•	 A importância da certificação de qualidade e acreditação na 

Odontologia
•	 Aposentadoria em Odontologia: você já pensou nisso? 
•	 Como aplicar neuromarketing no consultório odontológico
•	 Como cuidar das finanças do consultório 
•	 Como melhorar o fluxo de caixa através do planejamento tributário 
•	 Como se manter motivado diante dos desafios da profissão: 

prosperando na Odontologia
•	 Como sua dinâmica do psiquismo impacta em seus resultados – 

construindo caminhos de sucesso
•	 Como usar a internet a seu favor
•	 Dentista e a Odontologia nas redes sociais 
•	 Finanças Pessoais: como se planejar financeiramente e garantir 

seus objetivos futuros 
•	 Minimizando riscos no exercício da Odontologia
•	 Problemas no relacionamento com o paciente? Como devo agir? 
•	 Processo Ético-Profissional e Processo Indenizatório por má prá-

tica profissional: uma abordagem de forma descomplicada
•	 Prontuário Ontológico: a segurança do cirurgião-dentista no ser-

viço público e privado
•	 Publicidade Odontológica
•	 Responsabilidade civil do cirurgião dentista: Odontologia é uma 

ciência de meios ou de resultados?
•	 Responsabilidade na comunicação Odontológica
•	 Técnicas Disney de encantamento do cliente
•	 As 10 competências dos dentistas altamente eficazes
•	 A Internet na comunicação Odontológica



Fluoretação
Projeto Vigifluor: Esse importante projeto realizou a cobertura e vi-
gilância da fluoretação das águas de todas as cidades de SP com 
mais de 50 mil habitantes no ciclo 2013. Em 2014 o projeto chegou 
a todas as cidades, independentemente do número de habitantes. 
Isso foi possível graças à parceria firmada entre CROSP, USP e CE-
COL. O CROSP se responsabilizou pela coleta de água nos 645 mu-
nicípios paulistas.

10.09.2013 - Teor de flúor da água está inadequa-
do em muitos municípios paulistas

15.10.2013 - CROSP visitou Grupo de Trabalho de 
Vigilâncias Bipartite

30.10.2013 - Tribunal de Contas de SP solicitou 
estudo CROSP sobre a fluoretação para embasar 
julgamento de contas anuais de prefeituras

28.11.2013 - O CROSP assinou o termo de par-
ceria com o Centro Colaborador do Ministério da 
Saúde em Vigilância da Saúde Bucal da Universi-
dade de São Paulo (CECOL – USP)

Linha do
Tempo 

18.12.2013 - CROSP e CVS: unidos para garantir a 
fluoretação das águas em SP

06.01.2014 - Projeto Vigifluor iniciou suas ativida-
des em todo o país

31.03.2014 - CROSP fez um comunicado avanços 
do Projeto Vigifluor em SP

25.04.2014 – No CIOSP: Projeto Vigifluor - Fiscais 
foram orientados sobre os próximos passos

17.07.2014 - Saúde bucal da população em risco: 
PL nº 6.359/2013 visa revogar o uso obrigatório de 
flúor na água

23.01.2015 - CIOSP: foi divulgada análise parcial 
sobre fluoretação da água no estado

ações



Segurança
O CROSP lançou o Programa Vamos nos Proteger que engloba 
diversas iniciativas. Um canal de comunicação à classe para de-
núncias de casos de assaltos, violência ou similares, ocorrido em 
consultórios, clínicas odontológicas, laboratórios de prótese, lojas 
de produtos odontológicos, e todas as atividades que envolvem a 
Odontologia. Foram criados também os seguintes canais:
e-mail: vamosnosproteger@crosp.org.br.
Telefone: 0800 700 5572
Aplicativo de Segurança gratuito CROSP – AGENTTO

Foi lançada uma cartilha com dicas de segurança para consultórios 
odontológicos.

A parceria entre o CROSP e a Polícia Militar possibilita que a cor-
poração tenha acesso a todas as ações e tentativas de violência 
ocorridas aos profissionais em seus ambientes de trabalho. O ma-
peamento destas ocorrências, que serão analisadas pelo Setor de 
Inteligência da PM, visa melhorias para a segurança dos mais de 
110 mil profissionais inscritos no Conselho. Uma das prioridades da 
agenda de ações do CROSP é a segurança dos cirurgiões-dentistas.

03.05.2013 - CROSP lançou serviço “Vamos nos 
Proteger”

29.11.2013 - 2º Distrito Policial – Bom Retiro orientou 
os cirurgiões-dentistas sobre segurança

17.06.2013 - 0800 para denúncias de cirurgiões-den-
tistas teve início  

15.08.2013 - CROSP se reuniu com o Comando do 
Centro de Inteligência da Policia Militar

19.05.2014 - Onda de assaltos: Diante de denúncia 
recebida, o CROSP alerta aos cirurgiões-dentistas de 
Bragança Paulista

28.05.2014 - Audiência na ALESP debateu ações de 
segurança para a Odontologia

Aplicativo Agentto
para instalação em 

smart phones
e criação de Rede de 

Segurança

Botão de Pânico

Coloque o CROSP em 
sua rede!

quinta-feira, 6 de junho de 13

Linha do
Tempo 

Clareadores
Em 15.01.2015 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
aprovou a resolução que dispõe sobre o controle de comercializa-
ção, publicidade e venda de clareadores dentais. A venda dos agen-
tes clareadores só poderá ser realizada com prescrição de cirurgi-
ões-dentistas e as embalagens e campanhas dos produtos deverão 
seguir os termos da resolução.

A resolução aprovada está totalmente em linha com a proposta defen-
dida pelo CROSP que, desde 2011, a partir de denúncias recebidas 
pelo Conselho insistia em levar o debate sobre os clareadores à esfera 
pública nacional. O CROSP então iniciou um longo processo de sensi-
bilização, apoiado por outros importantes articuladores e CROs, sobre 
os malefícios do consumo inapropriado dos agentes clareadores.

25.07.2013 - ANVISA atendeu sugestões do CROSP 
e preparou a resolução impondo limites rígidos para 
a venda de clareadores dentais

20.08.2013 - Entidades odontológicas fizeram su-
gestões à ANVISA

13.02.2014 - Comércio ilegal de materiais ortodôn-
ticos e clareamento dentário: CROSP exigiu maior 
rigor da ANVISA

28.02.2014 - CROSP se reuniu com ANVISA em Bra-
sília. Venda de materiais odontológicos a leigos, pre-
sença de cirurgião-dentista nas lojas de produtos de 
uso exclusivo da Odontologia e consulta pública so-
bre clareadores dentais foram as pautas do encontro

07.04.2014 - Consulta Pública sobre Agentes Clare-
adores Dentais ficarão disponível para sugestões por 
60 dias

15.01.2015 - Resolução sobre comercialização de 
Clareadores Dentais foi aprovada pela ANVISA

Linha do
Tempo 



20.12.2013 - Fiscalização recebeu novos investimentos, com a 
implantação de novos métodos e sistemas de trabalho, como 
o Manual de Orientação e cursos.

27.01.2014 - Prática ilegal da Odontologia levou o CROSP 
a oficiar revista VEJA, Anvisa e Polícia

28.01.2014 - Flagrante de venda irregular de materiais orto-
dônticos no centro de Osasco.

29.01.2014 - Equipe de Força Tarefa agilizou ações de fis-
calização do Conselho

19.02.2014 - Implantação da “Operação Sorriso Colorido” 
teve como objetivo coibir exercício ilegal da odontologia e ven-
da irregular de produtos ortodônticos

ATENTE-SE
NÃO SEJA CONIVENTE COM PRÁTICAS IRREGULARES QUE PREJUDICAM A SAÚDE DA POPULAÇÃO. 

DIGA NÃO AO COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ORTODÔNTICOS SEM VÍNCULO AO 

CONSULTÓRIO DE UM CIRURGIÃO-DENTISTA.

www.crosp.org.br/faleconosco

DENUNCIE 0800 70 05 572

CROSP_CARTAZ_02.indd   1 2/19/14   6:04 PM

05.08.2014 - Implantação do Sistema de Fisca-
lização On-line

12.08.2014 - Fiscais do CROSP e Polícia Civil 
realizaram flagrante em consultório com mate-
riais odontológicos vencidos na região da Zona 
Sul de São Paulo

04.11.2014 - Projeto de Lei para fiscalização do 
comércio irregular de produtos odontológicos 
deu um passo importante na ALESP

02.02.2015 - Após fiscalização, instalações das 
UBS Jardim Celeste e Jardim Comercial foram 
revistas

Ética e fiscalização
A Comissão de Ética e o Setor de Fiscalização do 
CROSP atuam de forma conjunta e harmônica, em 
prol da ética, da saúde da população e da valoriza-
ção profissional.

03.07.2013 - CROSP e COVISA da Prefeitura firmaram parceria 
para combater o exercício ilegal na Capital

30.07.2013 - Polícia coibiu o exercício ilegal da odontologia em 
Diadema após denúncia do CROSP

28.08.2013 - Adequação do Código de Ética Odontológica en-
trou em vigor

20.11.2013 - Exercício ilegal da Odontologia: Fiscalização do 
CROSP agiu em Barueri (SP)

26.11.2013 - CROSP implantou o Termo de Ajustamento de 
Conduta e intensificou a fiscalização

13.12.2013 - Flagrante de exercício ilegal da Odontologia em 
Juquitiba

Linha do
Tempo 



Principais Parcerias
Com o objetivo de auxiliar os profissionais da saúde bucal nos mais variados aspectos, o 
CROSP buscou parcerias na adminstração pública, privada e com entidades acadêmicas.

02.02.2015 - AAGAPE Santa 
Marcelina: Curso de capacitação 
“Saúde Bucal como Estratégia da 
Família”

10.09.2014 - HCor: Curso “Su-
porte Básico de Vida”

28.11.2013 - CECOL/USP: Fluo-
retação das águas dos municípios

30.10.2013 - Sebrae: Programa 
Dentista Empreendedor, com cur-
sos on-line; Cartilha; Palestras

09.12.2013 - Associação Brasilei-
ra de Ensino Odontológico (ABE-
NO): Parceria focando a qualifi-
cação da formação profissional 
dos cirurgiões-dentistas

03.07.2013 - COVISA: Atuará jun-
to ao CROSP de forma articulada 
e integrada no combate ao exer-
cício ilegal da profissão e infra-
ções éticas

Pesquisas
1. Pesquisa de Opinião 2013

Realizada de 01 de agosto a 02 de setembro de 2013, 
objetivando dar suporte à definição de Planejamento 
Estratégico da entidade, o CROSP contratou a Engrá-
cia Pesquisa e a Ideafix Pesquisas Corporativas para 
realizarem uma pesquisa de diagnóstico.

2. Pesquisa de Satisfação CROSP 2014

Com objetivo de avaliar a satisfação de seus asso-
ciados, o CROSP contratou o IBOPE para realização 
de uma pesquisa com 500 profissionais associados 
à entidade.



17.05.2013 - CROSP enviou ofício à Prefeitura reivin-
dicando aumento de salário dos cirurgiões-dentistas

11.06.2013 - Mesa de negociação promovida pela 
Secretaria Municipal de Saúde reforçou pedido de 
equiparação salarial

20.06.2015 - CROSP retomou luta em defesa dos ci-
rurgiões-dentistas servidores estaduais. Cirurgiões-
dentistas exigiram inclusão no plano de carreira, rea-
valiação de cargos e de salários.

15.07.2013 - CROSP se reuniu com Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento para debater os salários dos 
cirurgiões-dentistas

08.08.2013 - Luta pela isonomia salarial

Linha do
Tempo 

Equiparação
O Conselho Regional de Odontologia (CROSP) vem acompanhando 
de perto os desdobramentos do pedido de equiparação salarial dos 
cirurgiões-dentistas junto aos médicos. Em inúmeras audiências na 
ALESP, Câmara Municipal de São Paulo e Prefeitura, foram apre-
sentadas diversas razões para equiparação dos salários e revisão 
do plano de carreira. Em 2014 uma lei que estabeleceu a criação do 
novo Quadro da Saúde da Prefeitura de São Paulo, previa o reajuste 
aos profissionais da Odontologia,  as negociações ainda continuam.

14.11.2013 - CROSP questionou valor da bolsa para 
cirurgiões-dentistas que foi oferecida pelo PROVAB

29.11.2013 - Plano de carreira em pauta

04.11.2013 - Cirurgiões-dentistas servidores do Es-
tado cobraram do governador equiparação imediata 
com os médicos 

17.12.2013 - Secretário estadual de Saúde recebeu 
CROSP e manisfestou apoio à equiparação salarial 
entre cirurgiões-dentistas e médicos

20.01.2014 - GT de cirurgiões-dentistas do Estado 
solicitou a equiparação salarial ao Secretário Estadu-
al da Saúde

31.01.2014 - Secretário Estadual da Saúde anunciou 
decisões e medidas efetivas para garantir a equipa-
ração salarial entre cirurgiões-dentistas e médicos

valorização



18.09.2014 - Secretário de Estado da Saúde recebeu 
entidades odontológicas e fomentou temas de inte-
resse da classe, como apoio ao processo da equipa-
ração salarial e criação de carreira para cirurgiões-
dentistas veiculados ao Estado.

29.09.2014 - Equiparação de salários foi tema da 13ª 
Reunião Ordinária da Comissão de Saúde

02.10.2014 - David Uip confirmou equiparação na 
reunião da Comissão de Saúde 

20.10.2014 - Entidades discutiram protocolo e no-
meação de 200 CDs na Prefeitura de São Paulo, e 
discutiram o protocolo assinado que visou principal-
mente dar continuidade à luta pela recomposição sa-
larial dos cirurgiões-dentistas 

17.11.2014 - GT de Servidores Públicos, discutiram 
projetos de lei de interesse dos servidores públicos 
do Estado e da Prefeitura, ele apresentou o anda-
mento do Projeto de Lei da equiparação salarial dos 
médicos

18.11.2014 - Conselho se mobilizou na defesa dos 
cirurgiões-dentistas do PROVAB, realizando diversas 
ações, exigindo salário digno para a classe odontoló-
gica, condições de trabalho e o pagamento atrasado, 
dos profissionais.

08.12.2014 - Emendas ao PL 507 - que estabelece 
um novo plano de carreira para os trabalhadores da 
saúde pública municipal - receberam apoio em ofício 
emitido pela autarquia

09.12.2014 - Presidente da Câmara recebeu ofício 
da autarquia e se comprometeu a apoiar substitutivo, 
que diz respeito à reestruturação do quadro dos pro-
fissionais da saúde da prefeitura.

15.12.2014 - Representantes da classe odontológica 
acompanham tramitação de Projeto de Lei que prevê 
a criação de Plano de Cargos, Carreira e Salários da 
classe odontológica, no âmbito do governo estadual, 
em visita ao Palácio dos Bandeirantes

17.12.2014 - Classe odontológica apoiou novo quadro 
da Saúde em reunião na Câmara Municipal. O CROSP 
participou junto com outros representantes da classe.

19.01.2015 - Prefeitura sancionou lei que institui a 
nova Carreira da Saúde Municipal 

25.02.2015 - David Uip comentou plano de carreira dos 
profissionais de saúde e apresentou relatório de gestão

12.03.2015 - “Temos um compromisso com a Odon-
tologia”, ressaltou Alckmin sobre PL de Cargos, Car-
reiras e Salários

08.04.2014 - Plano de carreira dos cirurgiões-dentis-
tas da rede municipal foi tema de reunião na AOPSP

23.04.2014 - GT de cirurgiões-dentistas do Estado 
avançou nas discussões pela equiparação salarial. 
No encontro, a Secretaria de Saúde citou que a con-
fecção do PL está em andamento.

28.04.2014 - Cirurgiões-dentistas da Prefeitura se 
reuniram com representantes do Governo para tratar 
da equiparação salarial com os médicos

08.05.2014 - Governador Geraldo Alckmin se com-
prometeu com GT do CROSP, a agilizar a elaboração 
dos estudos sobre equiparação salarial entre médicos 
e cirurgiões-dentistas e criação do plano de carreira

20.05.2014 - Audiência com Secretário de Gestão e 
Ato Público: cirurgiões-dentistas protestaram pela 
valorização da saúde bucal. 

21.05.2014 - GT de cirurgiões-dentistas do Estado se 
reuniram para definir data de audiência pública na ALESP

05.06.2014 - Cirurgiões-dentistas pararam a Avenida 
Paulista às 18h por saúde bucal de qualidade aos 
brasileiros e valorização da profissão

16.06.2014 - Vereadores de Campinas debateram equi-
paração salarial entre cirurgiões-dentistas e médicos

25.06.2014 - GT dos cirurgiões-dentistas do estado, 
em conjunto com RH da Secretaria Estadual da Saú-
de, debateram minuta que visa alterar a Lei Comple-
mentar nº 1157/11

18.07.2014 - CROSP e AOPSP se uniram na luta pela 
equiparação entre médicos e cirurgiões-dentistas da 
prefeitura de SP

31.07.2014 - Apoio às reivindicações da AOPSP, que 
pedem a correção de históricas injustiças sofridas 
pelos cirurgiões-dentistas servidores municipais

12.08.2014 - Cirurgiões-dentistas do Estado pediram 
equiparação salarial para a Comissão de Saúde da 
ALESP, deputados e autoridades do governo estadual

02.09.2014 - Equiparação salarial: autoridades esta-
duais receberam entidades odontológicas e GT.

08.09.2014 - Cirurgiões-dentistas do Estado intensifi-
caram mobilização para definir novas ações, agilização 
do trâmite de elaboração adequada do PL da equipa-
ração salarial. O GT entregou carta aos parlamentares



Interesses da classe
Isenção da cobrança da tarifa de água em consultórios odontológi-
cos, liberação do tráfego aos cirurgiões-dentistas em dias de rodízio, 
premiações e congressos estão entre os assuntos tratados e coloca-
dos em pauta pelo Conselho.

Linha do
Tempo 

23.04.2013 - IMUNIZAÇÃO: CROSP solicitou à Se-
cretaria de Saúde a imunização contra a gripe para 
cirurgiões-dentistas e profissionais auxiliares paulistas

06.05.2013 - CROSP e TRF3 firmaram acordo de co-
operação técnica. O Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região (TRF3) uniu-se ao CROSP a fim de agilizar 
audiências de conciliação

19.06.2013 - RESÍDUOS SÓLIDOS: Secretaria de 
Serviços concordou com criação de grupo técnico 
para rever a legislação da taxa do lixo cobrada do 
cirurgião-dentista 

05.09.2013 - IMUNIZAÇÃO: CROSP realizou exames 
para detecção da Hepatite C. A diretoria do CROSP 
promoveu uma campanha para conscientizar a clas-
se odontológica sobre os perigos oferecidos pela do-
ença

24.10.2013 - CONVÊNIOS: CROSP apoia 5ª Parali-
sação Nacional contra os abusos dos planos odon-
tológicos 

24.10.2013 - Prefeitura de SP atendeu CROSP e autori-
zou concurso público para profissionais da Odontologia

19.11.2013 - IMUNIZAÇÃO: CROSP e APCD realiza-
ram testes gratuitos do vírus da Hepatite C para classe 
odontológica nas regiões de Lins, Marília e Bauru

01.08.2013 - CROSP encaminhou ofício ao CFO soli-
citando que a entidade intercedesse pela inclusão do 
cirurgião-dentista no regime do SIMPLES Nacional

19.09.2013 - CROSP participou de reunião prepara-
tória ao Seminário sobre as Alterações no Estatuto 
da Microempresa no Sebrae – SP

31.03.2014 - CROSP participa de audiência em prol 
da aprovação de PL que inclui os cirurgiões-dentis-
tas no Simples Nacional

08.05.2014 - Câmara ampliou o Simples Nacional e 
incluiu os cirurgiões-dentistas. A aprovação foi unâ-
nime com 417 votos a favor

Linha do
Tempo 

Simples nacional
O Simples Nacional consiste em um sistema de tributação que con-
solida diversos impostos federais (Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e Contribuição Previ-
denciária Patronal), estaduais (Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Prestação de Serviços - ICMS) e municipais (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISS).

A grande importância para a classe odontológica foi à inclusão dos 
especialistas na definição de microempresa ou de empresa de pe-
queno porte, portanto os mesmos podem se beneficiar das facilida-
des anteriormente previstas na Lei Complementar 123/06, conheci-
da como Estatuto da Micro e Pequena Empresa.

Os cirurgiões-dentistas e outros mais de 140 segmentos que antes 
não eram contemplados, foram incluídos no sistema.



13.11.2014 - ÁGUA:  Falta de água em Mairinque 
não justifica suspensão da escovação em escolas 
públicas. O CROSP interveio junto à prefeitura

24.11.2014 - Entidades e organizações da área de 
saúde discutiram melhorias do SUS. O CROSP es-
teve presente representando a classe odontológica

28.11.2014 - Consultórios odontológicos estabele-
cidos em unidades prisionais passam a dever ser 
registrados no CROSP 

03.12.2014 - CROSP apoiou emenda ao PL que 
propõe a reestruturação para cirurgiões-dentistas 
do quadro da Saúde em São Paulo

05.12.2014 - RESÍDUOS SÓLIDOS: CROSP propôs 
a criação de um grupo técnico de trabalho para rever 
a legislação da Taxa de Resíduos Sólidos e Serviços 
da Saúde aplicada aos cirurgiões-dentistas, conside-
rada muito acima do produzido em consultórios

22.12.2014 - RESÍDUOS SÓLIDOS: CROSP reite-
rou à COVISA, que foram retomados os contatos com 
a prefeitura para que sejam revisadas as taxas de co-
leta de resíduos sólidos dos cirurgiões-dentistas

20.02.2015 - CROSP realizou seleção de municí-
pios paulistas para a rodada nacional do Prêmio 
Brasil Sorridente

24.02.2015 - ÁGUA: Governos e organizações rece-
beram alerta do CROSP contra a interrupção da es-
covação supervisionada

17.03.2015 - Proposta de Protocolo de Intenções 
foi entregue pelo CROSP à Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária. O objetivo é apoiar os profis-
sionais que exercem a função nas unidades pri-
sionais, garantindo as necessidades de saúde da 
população carcerária

10.01.2014 - Seguro de vida dos inscritos: indeniza-
ção por morte acidental será maior

20.01.2014 - ÁGUA: Ofício pediu igualdade nas tari-
fas de contingência da Sabesp aplicadas aos cirurgi-
ões-dentistas 

27.01.2014 - CONVÊNIOS: CROSP participou de 
audiência pública da ANS para debater relação en-
tre operadoras de planos de saúde e prestadores de 
serviço

06.02.2014 - REGIONALIZAÇÃO: Interior do Estado: 
seccionais do CROSP foram instaladas nas sedes da 
APCD

26.03.2014 - REGIONALIZAÇÃO: Delegacias sec-
cionais do CROSP foram inauguradas em Jundiaí e 
Guarulhos

07.04.2014 - CONVÊNIOS: Cirurgiões-dentistas 
protestaram contra abusos dos planos de saúde e 
descaso da ANS. O CROSP esteve presente no ato 
público, para denunciar desmandos dos planos de 
saúde

14.04.2014 - REGIONALIZAÇÃO: Seccional do 
CROSP em Piracicaba foi reinaugurada

07.07.2014 - CROSP solicitou isenção do rodízio mu-
nicipal de veículos para os cirurgiões-dentistas 

11.11.2014 - Reunião na Câmara Municipal de São Pau-
lo debateu reestruturação do quadro de profissionais da 
saúde, melhorias nas condições de trabalho e salários 

12.11.2014 - Autoridades se reuniram no gabinete da 
Prefeitura de São Paulo e discutiram a saúde bucal 
da população



Seminário pela Valorização da Odontologia
No ano de 2014 aconteceram 2 Seminários pela Valorizão da Odontologia. O 1º foi 
de 24 a 26 de abril. O 2º aconteceu entre os dias 17 e 18 de novembro.

Os principais objetivos dos Seminários são fomentar o diálogo sobre as possíveis 
ações em prol da classe odontológica e os desafios enfrentados no cenário atual; 
contribuir para o processo de articulação de iniciativas que elevem a influência do 
cirurgião-dentista na promoção da saúde da população; potencializar a união da ca-
tegoria em busca da valorização, além das demais resoluções para a valorização da 
Odontologia e a boa assistência à saúde bucal dos cidadãos.

Formação
O principal papel do Conselho é fiscalizar e garantir a ética profissio-
nal. No entanto, promove muitas outras ações em benefício de quem 
atua na área, como as iniciativas que visam garantir a qualidade da 
formação profissional.

09.12.2013 - Foi assinado o termo de parceria com a 
ABENO em prol da qualidade da formação dos cirur-
giões-dentistas

19.12.2013 - Qualidade de formação: Deputado 
Carlos Neder recebeu representantes dos Conse-
lhos da área da saúde para reunião prévia à Audi-
ência Pública

07.02.2014 - Audiência Pública tratou do papel do 
Estado na formação em Saúde

12.03.2014 - Fórum dos Conselhos e Atividades Fins 
da Saúde discutiram formação profissional em audi-
ência pública na ALESP

19.03.2014 - Conselhos dos profissionais de saúde 
debateram qualidade da formação

24.09.2014 - Autoridades debateram em Fórum ava-
liação da formação profissional e defesa da popula-
ção na área de saúde

25.09.2014 - Comissão de Ensino ABENO/CROSP 
discutiram qualidade da formação profissional

Linha do
Tempo 

12.08.2013 - CROSP recebeu representantes de 10 
entidades da área da saúde em reunião em que foi 
discutida a qualidade da formação profissional

10.10.2013 - CROSP sediou reunião preparatória de 
audiência pública sobre qualidade da formação de 
profissionais da saúde

14.10.2013 - CROSP convidou todos os cirurgiões-
dentistas para audiência pública sobre qualidade da 
formação profissional na ALESP

18.11.2013 - O CROSP solicita mobilização de Con-
selhos da área de saúde em torno da discussão do 
exame de proficiência aos egressos em Brasília

20.11.2013 - Conselheira do CROSP se reuniu com 
ABENO e Ana Estela Haddad para discutir formação 
dos CDs
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introdução

Vencedora das eleições de 2015, a chapa 1 tomou posse da diretoria 
do Conselho em 20.04.2015, e a cerimônia de posse na Assembleia Le-
gislativa do Estado ocorreu em 18.05.2015. Os membros eleitos foram:

•	 Claudio	Yukio	Miyake	(presidente)
•	 Marco	Antonio	Manfredini	(secretário)
•	 Marcos	Jenay	Capez	(tesoureiro)
•	 Wilson	Chediek	(presidente da comissão de ética)
•	 Nilden	Carlos	Alves	Cardoso	(presidente da comissão de toma-

da de contas)
•	 Maria	Lucia	Zarvos	Varellis	(conselheira)
•	 Mary	Caroline	Skelton	Macedo	(conselheira)
•	 Rada	El	Achkar	da	Silva	(conselheira)
•	 Rogério	Adib	Kairalla	(conselheiro)
•	 Ueide	Fernando	Fontana	(conselheiro)

Alguns dos valores norteadores da atuação da 
diretoria reeleita foram: 
•	 Princípio constitucional em prol da Ética e 

Fiscalização
•	 Ampliar benefícios aos inscritos
•	 Participar das questões importantes da so-

ciedade
•	 Ampliar a percepção positiva do conselho 

(inscritos, categoria, sociedade, imprensa, 
poderes constituídos)

•	 Fomento à saúde bucal

Visando valorizar a profissão, a diretoria reelei-
ta propôs dar continuidade as pautas em curso 
como a equiparação salarial de cirurgiões-den-
tistas e médicos e a proibição da venda de cla-
readores sem prescrição odontológica.

Cabe salientar que além disso, a gestão procu-
rou investir em ativos que possam perpetuar a 
atuação do conselho de maneira moderna e efi-
caz em benefício dos inscritos e da categoria.65,19% - chapa 1

chapa 2 - 18,55%

chapa 3 - 10,66%

2,63% - votos em branco

2,97% - votos nulos 



ética e 
fiscalização

Ética e fiscalização
A Comissão de Ética e o Setor de Fiscalização do 
CROSP atuam de forma conjunta, em prol da ética, 
da saúde da população e da valorização profissional.

17.03.2015 - Proposta de Protocolo de Intenções é entregue 
pelo CROSP à Secretaria de Administração Penitenciária

27.04.2015 - Dois casos de atividade ilegal da profissão são fla-
grados em menos de uma semana

04.05.2015 - CROSP e Polícia Civil reafirmam trabalho conjunto

20.05.2015 - Diretores de Unidades Prisionais recebem orienta-
ção sobre a fiscalização do Conselho

28.05.2015 - Fiscalização do CROSP flagra novo caso de exer-
cício ilegal da profissão em São Paulo

12.06.2015 - Tecnologia ampara CROSP na identificação de ca-
sos de exercício ilegal da Odontologia. Desde 2014, fiscais do 
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) fa-
zem uso de tablets durante as diligências

Linha do
Tempo 



18.06.2015 - CROSP contribui com fiscalização que apreen-
deu produtos odontológicos na 25 de Março

07.07.2015 - CROSP realiza fiscalização contra publicidade 
ilegal na zona leste de SP

28.07.2015 - Fiscalização do CROSP reve-
la caso de exercício ilegal da profissão em 
Osasco

29.10.2015 - Texto sobre malefícios do uso inadequa-
do de materiais ortodônticos é encaminhado à Justiça

29.10.2015 - Fiscalização do CROSP flagra novo caso 
de exercício ilegal da profissão - A ocorrência, regis-
trada durante uma diligência a um Laboratório de Pró-
tese Dentária, ocorreu na região do Jaraguá, bairro da 
região norte da cidade de São Paulo

04.11.2015 - Fiscalização do CROSP flagra caso de 
exercício ilegal da profissão em laboratório de próte-
se dentária no Jaraguá, zona norte da capital

19.11.2015 - Casos de exercício ilegal são constata-
dos nas zonas Sul e Leste da cidade de São Paulo

25.11.2015 - Fiscalização constata novo caso de exer-
cício ilegal no bairro do Bom Retiro

09.12.2015 - Estudante de Odontologia é flagrada em 
exercício ilegal da profissão em Itapevi

18.12.2015 - Fiscalização constata seis novos casos 
de exercício ilegal da profissão em Ribeirão Pires, 
Caçapava e na Capital

23.12.2015 - Falsos dentistas são presos na Capital

25.08.2015 - Caso de exercício ilegal em Santo André

26.08.2015 - Blitz visita 18 estabelecimentos na zona sul de São 
Paulo

03.09.2015 - Ação de fiscalização na Baixada Santista

14.09.2015 - CROSP realiza novas blitz de fiscalização

24.09.2015 - Exercício ilegal da profissão é constatado em labo-
ratório de prótese

15.07.2015 - Polícia colabora em mais um caso de suspeita 
de exercício ilegal da Odontologia em Guaratinguetá

11.08.2015 - Duplo caso de exercício ilegal é 
constatado em Capão Redondo

19.08.2015 - Fiscalização do CROSP consta-
ta irregularidade, após denúncia de anúncio 
na internet (Facebook)

21.08.2015 - Mais dois casos de exercício ile-
gal na Zona Leste de SP (Guaianazes e Sapo-
pemba)

25.08.2015 - Estudante de Odontologia é fla-
grado em exercício ilegal da profissão (São 
José dos Campos)

24.09.2015 - Cirurgiã-dentista estrangeira atuava ilegalmente na 
Zona Norte de São Paulo

29.09.2015 - Caso de exercício ilegal é constatado no bairro do 
Tucuruvi



01.02.2016 - Mais dois casos de exercício ilegal são consta-
tados pela fiscalização do CROSP em Iracemápolis e em Poá

04.02.2016 - Novo caso de exercício ilegal da profissão é fla-
grado na zona sul da cidade de São Paulo

18.02.2016 - São Bernardo tem caso de exercício ilegal da 
profissão

01.03.2016 - Exercício ilegal da profissão é consta-
tado por fiscais em Santo André

16.03.2016 - Fiscalização constata caso de exercí-
cio ilegal em Barueri

12.05.2016 - Zona norte de SP: constatado caso de 
publicidade irregular e exercício ilegal da profissão

20.06.2016 - Verificado exercício ilegal da Odonto-
logia por estudante em Santo André

19.07.2016 - Fiscalização do Conselho flagra novo 
caso de exercício ilegal. Vila Formosa, Zona Leste

02.08.2016 - Denúncia anônima leva fiscalização a 
caso de exercício ilegal da profissão na zona leste

22.09.2016 - Exercício ilegal da Odontologia em 
Cravinhos

13.10.2016 - Fiscalização do CROSP atua em caso de 
exercício ilegal de TPD em Perus, na Capital

07.11.2016 - Estrangeiro exercendo ilegalmente a 
Odontologia é flagrado por fiscais na Zonal Sul da 
Capital

06.01.2017 - VENDA IRREGULAR: Atendendo soli-
citação do CROSP, empresa b2w (Americanas, Sub-
marino e Shoptime) retira anúncio de venda de kits 
clareadores

24.01.2017 - CROSP identifica caso de exercício ile-
gal e falsidade ideológica no bairro Cidade Lider, zona 
leste da Capital

27.01.2017 - CROSP averigua denúncia de venda de 
seguro odontológico em conta de energia elétrica

20.02.2017 - VENDA IRREGULAR: Conselho firma 
parceria com Mercado Livre para evitar comércio de 
produtos sem prescrição

23.02.2016 - Caso de exercício ilegal da profissão é flagrado 
na Zona Leste de São Paulo

24.02.2016 - Conselho registra casos de exercício ilegal da pro-
fissão em Itapeva, Mogi das Cruzes e São Bernardo do Campo

10.01.2017 - Constatado em Poá o primeiro caso de 
exercício ilegal de 2017

20.01.2017 - Fiscalização constata caso de exercício 
ilegal da profissão na zona leste

09.03.2017 - VENDA IRREGULAR: Parceria com o 
CROSP resulta na remoção de mais de 200 anúncios 
irregulares do Mercado Livre já nos primeiros dias

21.03.2017 - CROSP tem decisão favorável da Justi-
ça contra o Conselho de Radiologia e se torna único 
órgão fiscalizador de clínicas e consultórios odontoló-
gicos que realizam procedimentos radiológicos



ações e 
serviços

Comissões
Criação das Comissões:
•	 Halitologia
•	 Materiais	e	Novas	Tecnologias	na	Odontologia
•	 Mídias	Sociais	e	Digitais	na	Odontologia

E manutenção das já existentes.

Câmaras Técnicas
Criação das Câmaras Técnicas:
•	 Odontologia	do	Esporte
•	 Odontologia	Hospitalar
•	 Antroposofia

Durante a gestão 2015/2017 foram criadas duas novas Câmaras Téc-
nicas além da reativação de uma. Três novas Comissões também fo-
ram criadas para assessorar o Conselho em assuntos específicos.



Casa da Odontologia Paulista
Inaugurada em maio de 2016, tem como principal objetivo levar informações sobre ética 
e exercício legal da profissão a cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares das áreas de 
Prótese Dentária e Saúde Bucal. Atividades das câmaras técnicas e comissões com-
postas por profissionais inscritos no CROSP também são realizadas na Casa da Odon-
tologia. O piso superior é composto por auditório com capacidade para 120 pessoas, 
destinado à realização de palestras, seminários e outras atividades voltadas à classe.

Fluoretação
Projeto Vigifluor: Projeto realizado por meio de uma parceria entre CROSP, USP e 
CECOL realizou a cobertura e vigilância da fluoretação das águas de todas as ci-
dades de SP. O CROSP se responsabilizou pela coleta de água nos 645 municípios 
paulistas. O resultado das análises indicou que cerca de 30% das amostras apre-
sentaram inadequações. O estudo ganhou destaque nas mídias e na Assembleia 
Legistativa do Estado. Em reconhecimento da sua importância, o projeto foi finalista 
do Prêmio Saúde da Editora Abril.

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

Os resultados do estudo foram 
apresentados no início de agosto 
na sede do CROSP

nos dentes, enquanto as águas com excesso de 
flúor e alto risco de causar o surgimento da flu-
orose somam 1%.

“O único efeito comprovado cientificamente 
do alto teor de flúor na água é a fluorose dentá-
ria, mas em geral ela se manifesta apenas pelo 
aparecimento de manchas no esmalte – um 
dano unicamente estético. É muito rara a ocor-
rência de fluorose severa por causa da alta con-
centração desse elemento na água de beber. Mas, 
quando ela acontece, há um comprometimento 
funcional também, e os dentes ficam friáveis, a 
ponto de se quebrarem na mastigação de algum 
alimento mais duro”, explica o professor Jaime 
Cury, da Faculdade de Odontologia de Piracica-
ba da Unicamp, uma das cinco mais respeitadas 
autoridades do planeta quando o assunto é flúor.

Os municípios com concentração de fluoreto 
preocupante em todas as amostras coletadas em 
termos de fluorose (com mais de 1,4 mg de flúor 
por litro) foram apenas Cesário Lange e Pereiras. 
As cidades que apresentaram em todas as coletas 
concentrações de fluoreto sem benefício anticá-
rie (menos de 0,4 mg por litro) foram Altinópo-
lis, Analândia, Boa Esperança do Sul, Guatapará, 
Ipeúna, Luis Antonio, Morro Agudo, Nuporan-
ga, Orlândia, Pirajuí e Rio das Pedras.

Alta qualidade na fluoretação da água não foi 
privilégio de cidades de grande porte como São 
Paulo, Campinas e Sorocaba, porque o mesmo foi 
observado em muitos municípios de menor porte, 
tais como Bady Bassit, Cachoeira Paulista, Doura-
do, Elias Fausto, Fartura, Hortolândia, Jaboticabal, 
Laranjal Paulista, Macatuba, Nazaré Paulista, Pa-
caembu, Quatá, Regente Feijó, Salesópolis, Taboão 
da Serra, Ubirajara, Vargem e outras. “Se as peque-
nas podem, porque todas também não podem?”, 
questiona o professor Jaime Cury.

Essa é a primeira vez que um estudo des-
se tamanho é realizado no mundo, um censo 
da fluoretação da água de uma população de 
45 milhões de pessoas. Em São Paulo, levan-
tamentos anteriores foram feitos em pouco 
mais de 100 locais, deixando 80% das cidades 
de fora. “Sem esse estudo, teria sido impos-
sível saber o resultado de algumas cidades, e 
isso era preocupante, pois sabemos por ex-
periência que quanto mais baixo o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e menor a 
população, a saúde bucal é mais precária e o 
uso correto do flúor é ainda mais necessário”, 
afirma Claudio Miyake. Durante o evento de 
apresentação dos resultados foi destacada a 
colaboração e o trabalho de todos os envolvi-
dos neste estudo, desde os fiscais do CROSP, 
que realizaram as coletas, ao pessoal de tec-
nologia, que auxiliou no processamento e na 
consolidação dos resultados.

O CROSP participa da iniciativa com o envol-
vimento direto de cerca de 50 fiscais que, crite-
riosamente, identificaram, em quase um ano de 
trabalho, as localidades, suas fontes de abasteci-

É muito rara a ocorrência de fluorose severa 
por causa da alta concentração desse elemento 
na água de beber. Mas, quando ela acontece, 
há um comprometimento funcional também,  

e os dentes ficam friáveis, a ponto de se 
quebrarem ao mastigar algum alimento mais duro

Jaime Cury, 
da Faculdade de Odontologia 

de Piracicaba da Unicamp

Resultados segundo a metodologia 
da Secretaria de Estado da Saúde

14,5%
TOTAL DE RESULTADOS 
AbAixO DE 0,6 Mg/L 
1.697 AMOSTRAS

71,5%
TOTAL DE RESULTADOS 
EnTRE 0,6 E 
0,8 Mg/L 8.377

14%
TOTAL DE RESULTADOS 
ACiMA DE 0,8 Mg/L 
1.641 AMOSTRAS

TOTAL DE FRASCOS 
AnALiSADOS 11.715

SAÚDE BUCAL14

mento e os pontos para a coleta de materiais. O 
CECOL/USP desenvolveu a metodologia em-
pregada, e a FOP/UNICAMP responsabilizou-
-se pelas análises laboratoriais.

“Um levantamento desta natureza indica ca-
minhos concretos para o benefício da saúde da 
população e deve servir como base para a defini-
ção de novas políticas públicas em muitos desses 
municípios, dentre outros tantos desdobramentos 
possíveis”, explica o professor doutor Paulo Frazão, 
membro da Coordenação do CECOL da USP.

Por falar em desdobramentos, um benefício 
inusitado foi notado em alguns locais visitados 
pelas equipes do CROSP. “Em várias localida-
des, os prefeitos modernizaram seus laborató-
rios para a análise da qualidade da água quando 
chegamos aos municípios que eles administram. 
É importante que esses equipamentos sejam 
periodicamente atualizados e, principalmente, 
estejam sempre calibrados”, observou Luis Fla-
vio Marconi, coordenador de fiscalização do 
CROSP, responsável por municípios como Ri-
beirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba e 
Presidente Prudente.

O Projeto de Lei (PL) nº 6359, que tramita na 
Câmara dos Deputados desde 2013, propõe a 
revogação da Lei nº 6.050, de 24/05/1974, que 
determina a obrigatoriedade da fluoretação da 
água em sistemas de abastecimento nas estações 
de tratamento. “A aprovação desse Projeto seria 
um retrocesso na prevenção da cárie dentária 
no Estado de São Paulo, que conta com um dos 
melhores sistemas de prevenção dessa doença 
em todo o País, desde os anos 1980”, afirma o 
Secretário do Conselho Regional de Odontolo-
gia de São Paulo, Marco Antonio Manfredini. 

Resultados segundo a metodologia 
do Consenso Técnico do CECOL

14,1%
inSigniFiCAnTE/MíniMO

83%
MáxiMO

2,9%
QUESTiOnávEL/
MALEFíCiO

benefício na prevenção da cárie

Risco de fluorose

85,2%
inSigniFiCAnTE/bAixO

14,8%
MODERADO/ALTO/
MUiTO ALTO

Um levantamento 
desta natureza indica 

caminhos concretos para 
o benefício da saúde da 
população e deve servir 

como base para 
a definição de novas 

políticas públicas 
em muitos desses 

municípios, dentre 
outros tantos 

desdobramentos possíveis
Paulo Frazão, 

membro da Coordenação 
do CECOL da USP

“Sem falar que a fluoretação é uma medida que, 
além de muito eficaz, é barata. O gasto estimado 
por pessoa impactada por essa medida não che-
ga a R$ 1 por ano. É uma política de excelente 
relação custo-benefício”, completa.

Graças à fluoretação da água, entre outras 
iniciativas que melhoraram sensivelmente a 
saúde bucal da população nas últimas décadas, 
a média de dentes atacados por cáries entre as 
crianças brasileiras com 12 anos caiu de 7 para 

2 dentes. E, em alguns municípios do Estado de 
São Paulo, esse número chega a apenas 1 den-
te  – um índice equivalente e até inferior ao de 
países do Primeiro Mundo.

“Agora esperamos que as autoridades sanitá-
rias reforcem as atividades de vigilância a fim de 
exigir das companhias e operadoras que assegu-
rem os níveis adequados de flúor em 100% dos 
municípios. Está claro que isso não é uma missão 
impossível”, finaliza o professor Zilbovicius. 

TEOR DE FLÚOR (Mg/L)

Abaixo de 0,44

Entre 0,45 e 0,54

Entre 0,55 e 0,84

Entre 0,85 e 1,14

Entre 1,15 e 0,44

De 1,45 ou mais

bEnEFíCiO RiSCO AMOSTRAS %

Insignificante

Mínimo

Máximo

Máximo

Questionável

Malefício

Insignificante

Baixo

Baixo

Moderado

Alto

Muito Alto

9,2%

4,9%

71,1%

11,9%

1,8%

1,1%

1.084

571

8.339

1.388

207

126

TOTAL DE FRASCOS AnALiSADOS 11.715

13.08.2015 - Estudo do CROSP sobre a fluoretação das 
águas é destaque na mídia - Considerado o mais amplo 
levantamento já realizado no mundo sobre o tema

04.09.2015 - CROSP entrega estudo do flúor e proto-
cola ofício solicitando arquivamento de PL que propõe 
a revogação da Lei nº 6.050, de 24/05/1974 (lei que 
determina a obrigatoriedade da fluoretação da água 

em sistemas de abastecimento quando existir estação 
de tratamento)

17.09.2015 - CROSP envia dados sobre estudo do flúor 
à Promotoria de Justiça

25.11.2015 - Projeto Vigifluor é reconhecido pelo Prêmio 
Saúde da editora Abril



Página de Parcerias
Lançado em 2016, este programa de parcerias oferece benefícios aos inscritos no 
Conselho e adimplentes com a anuidade.

50 anos
Em 2016 o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo comemorou 50 anos de história. Iniciando as comemorações, foi inaugurada no 
dia 16 de maio a Casa da Odontologia Paulista, em evento que contou com a presença do governador do Estado.

Foi criado o selo “50 anos”, que passou a ser utilizado nas peças de comunicação durante o período das comemorações.

Em junho, a Revista do CROSP teve como tema os 50 anos, trazendo as histórias de luta e conquistas a favor da classe, da defesa da ética e 
fiscalização e os projetos voltados a saúde pública.

As ações se encerraram em 11 de maio de 2017, na Solenidade de Posse dos novos Conselheiros (Biênio 2017-2019), também com a 
presença do governador.

CROSP
Publicação do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

Ano III - Número 05 - Junho 2016

Revista do

A história da instituição que há cinco 
décadas zela pela ética, fiscalização 

e valorização da Odontologia

Fiscalização
O que é permitido e o que deve 

ser evitado na Publicidade

Levantamento
O retrato da Saúde Bucal 

no Estado de São Paulo

Inauguração
Casa da Odontologia Paulista 
abre suas portas para todos 
os profissionais da área
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comunicação
Jornal
Periódico de circulação quadrimestral, que 
é enviado a inscritos no Conselho, com in-
formações de interesse da categoria sobre o 
trabalho de fiscalização e defesa de padrões 
éticos da atividade profissional.

Revista
A publicação, lançada em 2014, é enviada a inscritos no Conselho 
Regional de Odontologia. A revista tem como foco informar sobre 
o exercício da profissão, regulamentação, legislação específica, 
fiscalização do exercício profissional e aspectos técnicos da pro-
fissão, com o objetivo de aumentar a visibilidade da atuação dos 
profissionais de Odontologia.

crosp em

JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

www.crosp.org.br 

ANO XXII
EDIÇÃO 148 

SETEmbRO 2015

Norma justa
Ética

CROSP exige que a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar e as 
operadoras de convênios observem 
e respeitem os preceitos estabelecidos 
no Código de Ética Odontológica
pág. 4

políticas públicas

Pederneiras, Ferraz de Vasconcelos 
e São Bernardo do Campo vão 
representar SP na final do Brasil 
Sorridente, que premia iniciativas 
bem-sucedidas na Odontologia
pág. 11

saúde bucal

Análise de amostras de águas 
coletadas em 642 municípios do 
Estado de São Paulo revela que 
mais de 83% delas têm níveis de 
flúor com alta eficácia no combate 
preventivo à cárie e apenas 1% 
pode causar fluorose dentária
pág. 12

prevenção

risco

alta
baixo

Ética eleição

compromisso com 
a odontologia
Eleição do CROSP para a gestão 
da entidade no biênio 2017-2019 
acontece em fevereiro
pág. 12

crosp em

JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

www.crosp.org.br 

ANO XXIV
EDIÇÃO 153 

JANEIRO 2017

O uso da orientação aos profissionais e a ampliação 
dos trabalhos por todo o Estado marcam as ações
pág. 7

Fiscalização

comunicação 
responsável
Marketing odontológico requer 
cuidados especiais. Conheça 
as principais regras do segmento
pág. 4

informações 
para denunciar

FiscaliZação

Saiba quais são os dados 
necessários para apresentar 
uma denúncia
pág. 4

Formação

o futuro 
cirurgião-dentista

crosp em

JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

www.crosp.org.br 

ANO XXIII
EDIÇÃO 152 

OUTUbRO 2016

As exigências para um programa 
de estágio em conformidade com 
as normas legais
pág. 16

Em 25 de outubro é celebrado o Dia do 
Cirurgião-Dentista. Conheça as motivações 
de quem escolheu a profissão como carreira

pág. 12

Homenagem

crosp 50 anos
iNaUGUração

Autoridades comparecem 
à abertura da Casa da 
Odontologia Paulista,
espaço criado pelo Conselho 
na capital
pág. 12

campaNHa

alerta à 
população

crosp em

JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

www.crosp.org.br 

ANO XXIII
EDIÇÃO 151 
JULHO 2016

Os inúmeros parâmetros e conceitos éticos
que devem ser considerados na definição
dos honorários dos profissionais de Odontologia
pág 06

de valor
profissionais

CROSP lança campanha 
sobre a importância da visita 
regular ao cirurgião-dentista
pág. 20 

trabalho que 
gera avanços

balaNço 2015

As realizações e resultados 
do Conselho durante o ano 
que se encerrou
pág. 4

ciosp 2016

Os principais momentos 
do evento que reuniu 90 mil 
profissionais em São Paulo
pág. 16

congresso de 
odontologia

crosp em

JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

www.crosp.org.br 

ANO XXIII
EDIÇÃO 150 

mARÇO 2016

Os esforços para evitar que pessoas sem 
habilitação exerçam as funções de 
cirurgião-dentista, TPD, TSB, APD e ASB
pág. 8

e legalidade
na odontologia

prestígio

crosp em

JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

www.crosp.org.br 

ANO XXII
EDIÇÃO 149 

OUTUbRO 2015

mídias Digitais
Ética

Saiba quais são os limites que os 
profissionais da Odontologia devem 
respeitar para ter uma presença 
positiva, produtiva e saudável 
nas redes sociais
pág. 5

saúDe bUcal

CROSP e COSEMS-SP se 
posicionam contra Projeto que 
pretende revogar a lei que garante 
a adição de flúor nas águas de
abastecimento público no país.
pág. 16

Fluoretação

No dia 25 de outubro comemora-se  
o Dia do Cirurgião-Dentista no Brasil,
uma data que engrandece o profissional 
que se dedica diariamente à saúde bucal 
da população brasileira. Parabéns!
págs. 12 e 13

Hora de celebrar e

sorrir

Crosp
publicação do Conselho regional de odontologia de são paulo

Ano II - Número 03 - Julho 2015

Revista do
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sólidas
Balanço de realizações 2013-2015 
aponta caminho para ações 
do CROSP no biênio 2015-2017

Fiscalização
Comunicação on-line 

pontencializa trabalho 
de fiscais no interior 

Ética
Prescrição de 

medicamentos por 
cirurgiões-dentistas

Vitimização e segurança 
dos cirurgiões-dentistas 
de São Paulo

Pesquisa

para seguir avançando

Voluntariado
Colegas contam como 
ação social voluntária 
influenciou suas trajetórias 
ao mudar a vida de pessoas

Bases

Crosp
publicação do Conselho regional de odontologia de são paulo

Ano III - Número 05 - Junho 2016

Revista do

A história da instituição que há cinco 
décadas zela pela ética, fiscalização 

e valorização da Odontologia

Fiscalização
O que é permitido e o que deve 

ser evitado na Publicidade

Levantamento
O retrato da Saúde Bucal 

no Estado de São Paulo

Inauguração
Casa da Odontologia Paulista 
abre suas portas para todos 
os profissionais da área
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Crosp
publicação do Conselho regional de odontologia de são paulo

Ano III - Número 04 - Janeiro 2016

Revista do

r
evista d

o
 C

r
o

s
p

 | N
ú

m
ero

 4
 | F

iscalização
 | É

tica | A
ten

d
im

en
to

  | A
cred

itação
 | p

reven
ção

 | o
d

o
n

to
lo

g
ia s

u
sten

tável

Ética
A importância 
da relação de 

transparência e 
respeito entre os 

profissionais da 
Odontologia e 

seus pacientes 

O trabalho de fiscalização do CROSP 
mostrou um incremento na apuração 
de infrações éticas, exercício ilegal 
e outras irregularidades denunciadas

Linha
direta

Planejamento 
financeiro

Saiba que ações devem 
ser tomadas para ter mais 
controle de gastos agora e 

um futuro tranquilo

Atendimento
Odontoclínica do Hospital 

Militar cuida muito bem dos 
sorrisos de oficiais do exército

Crosp
publicação do Conselho regional de odontologia de são paulo

Ano IV - Número 06 - Janeiro 2017
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Autonomia
Como o diálogo fortalece as relações 

entre cirurgião-dentista e paciente e torna 
a dinâmica do consultório mais segura

Profissão
O Estatuto da Criança 
e do Adolescente 
pode auxiliar o 
cirurgião-dentista 
a atender este público

Biossegurança
O combate aos agentes 

microscópicos de 
contaminação e os 

procedimentos exigidos 
pela Anvisa

profissional



Folders
Atualização das informações e reformulação do layout do material 
de divulgação das Câmaras Técnicas do CROSP, dando continuida-
de ao trabalho iniciado na gestão anterior.

Guia Prático - Volumes 2 e 3
Nesta gestão foram lançados dois novos volumes 
com informações sobre ética na Odontologia. Os 
assuntos abordados são: publicidade, ética nas re-
lações, importância do prontuário, internet, prescri-
ções, atestados, responsabilidade civil, leis e normas.

Site
O site www.crosp.org.br, que estreiou em nova versão, no início de 2016, 
traz atualizações  diárias em seu canal de Notícias. Com uma interface 
mais simples e destaque para as notícias, os profissionais podem se in-
terar sobre o dia a dia do trabalho da entidade em defesa da profissão  e 
utilizar de forma simples os diversos serviços oferecidos pelo Conselho.

Agenda da Odontologia
Lançada em 2015, permite ao usuário ter informações sobre eventos 
ligados à área odontológica em um só lugar.

TV CROSP
A TV CROSP traz entrevistas, vídeos e reportagens 
com tópicos importantes e novidades do mercado, 
como ética e fiscalização, inovações, entre outros para 
profissionais da Odontologia e demais interessados. 
Na gestão 2015/2017 foram produzidos 37 vídeos.

GUia PRÁticO
VoLuME 3

RESPONSABILIDADE 
CIVIL, LEIS E 

NORMAS

ATESTADOS 
ODONTOLÓGICOS

ÉTICA NO 
MEIO DIGITAL

PRESCRIÇÃO 
ODONTOLÓGICA
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GUia PRÁticO
VoLuME 2

PUBLiciDaDE 
ODONtOLÓGica

RELaciONaMENtO 
éticO PRONtUÁRiO

Manual do TSB e 
ASB - Lançamento 
dos volumes 1 e 2
Objetivam orientar os pro-
fissionais sobre seus di-
reitos e deveres, explicar 
procedimentos para ins-
crever-se no CROSP e re-
gistrar-se no CFO, contar 
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Volume 2

Quais os principais procedimentos que 

o cirurgião-dentista realiza no paciente 

hospitalizado?

•	Redução
	e	elimina

ção	de	foc
os	infecci

osos;	

•	Condicio
namento	

bucal	na	o
ncologia	g

eral,																																																						

	 pré	e	pó
s	transpla

nte	de	me
dula	ósse

a	e	de		

	 órgãos,	e
tc;

•	Laserter
apia	-	mu

cosite	ora
l,	feridas,	

etc;

•	Protoco
los	de	hig

iene	buca
l	em	UTIs

	e		

	 enferma
rias;		

•	Instalaç
ão	de	plac
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Câmara Técnica de

Odontologia Hospitalar

Odontologia

Hospitalar
Contato

www.crosp.org.br

odontologiahospitalar@crosp.org.br

3549-5500

DOPING

Os profissionais de saúde que se dedicam aos cuida-

dos a atletas devem ter conhecimento das regras que 

envolvem exames antidoping. Anualmente,  a WADA 

(World Anti Doping Agency) publica a relação de subs-

tância que tem uso  proibido pelos atletas. Com o ci-

rurgião-dentista não é diferente. Devemos conhecer 

os medicamentos que prescrevemos assim como seu 

processo metabólico.

Para acessar a lista:

www.wada-ama.org 

www.abcd.gov.br

Câmara Técnica de

Odontologia do Esporte

Odontologia do 
EsporteContato

www.crosp.org.br

odontologiaesporte@crosp.org.br

3549-5500

Informaçõesao Técnico e Auxiliar em Prótese Dentária
Câmara Técnica de Técnicos emPrótese Dentária

 Mau hálito tem tratamento 
e controle quando bem diag-
nosticado e acompanhado por 
um profissional qualificado.

Quem avisa amigo é!O mau hálito é um problema im-
portante, pois:•	Prejudica relacionamentos (afe-

tivos, profissionais e sociais)•	Interfere na autoestima e causa 
prejuízos na qualidade de vida

Comissão deHalitologia

Mau hálitoVocê precisa estar bem informado

Contato
www.crosp.org.brhalitologia@crosp.org.br3549-5500

um pouco da história, mostrar artigos relevantes do Código de Éti-
ca, e ainda dar dicas sobre biossegurança.



Boletim Periódico
O boletim Periódico On-line apresenta os desta-
ques das notícias que estão no site do Conselho 
Regional de Odontologia. Enviado por e-mail aos 
inscritos na entidade que estão com seu cadastro 
atualizado, facilita o acesso ao conteúdo completo 
da informação por meio de links ativos no texto. 
Foram disparados 23 boletins durante a gestão.

DESTAQUES

18.07.2015 - Rádio Bandeirantes coloca a Odon-
tologia em evidência. Jornal Gente, veiculado no 
dia 18 de julho, contou com a participação do 
CROSP e abordou temas de relevância para a 
Saúde Bucal e a Odontologia. 

26.07.2015 - Programa Domingo Espetacular, da 
Rede Record aborda a toxina botulínica, utilizada 
na Odontologia.

28.08.2015 - A saúde bucal no Brasil foi o tema 
do programa JC Debate, da TV Cultura.

13.11.2015 - CROSP participa do evento “Bem 
Estar Global” em Campinas

Linha do
Tempo 

CROSP na mídia
A mídia espontânea se tornou um espaço importante para divul-
gação da Odontologia. Veículos impressos, rádios e canais de TV, 
convidaram por diversas vezes a Diretoria do Conselho para escla-
recimento e orientação, sobre variados assuntos da área. Em 2015 
foram publicadas 1.370 matérias com menção ao CROSP, gerando 
impacto em mais de 25 milhões de pessoas. Em 2016 foram 437 
matérias, impactando mais de 27 milhões de cidadãos.

Redes sociais
A fanpage na rede social Facebook e no Twitter são canais de diálogo 
direto com classe, com a proposta de divulgar informações que re-
querem comunicação instantânea e conteúdos do portal do CROSP, 
além de conhecer a opinião e expectativas dos profissionais e da po-
pulação a respeito de temas relacionados à Odontologia.

A fanpage no Facebook iniciou o ano de 2015 com 4.304 fãs e fechou 
2016 com 11.710. Um crescimento de 272,07%. No Twiiter, o Conse-
lho alcançou 335 fãs durante o ano de 2015. O que representou um 
crescimento de 90% em relação ao  ano anterior.



20.01.2016 - Portal IG traz escovação ideal para 
quem tem aparelho nos dentes

22.02.2016 - Folha de São Paulo noticía que projeto 
que reduz taxa de resíduos de saúde é aprovado na 
Câmara de SP com apoio do CROSP

10.03.2016 - Diferença entre prótese dentária e im-
plante é tema do programa Bem Estar

01.04.2016 - Portal MSN explana sobre como cui-
dados com a boca interferem no desempenho dos 
atletas

29.04.2016 - Facetas de porcelana é tratado pelo 
portal IG

05.05.2016 - Posicionamento do CROSP no caso 
de aluna que furou gengiva de paciente é apresen-
tado no SPTV, da TV Globo

07.07.2016 - Portal MSN discorre sobre Diastema

19.08.2016 - Portal Veja.com aborda a necessidade 
do uso de fio dental

01.09.2016 - Porcentagem dos brasileiros que 
não frequentarm consultório de Odontologia por 
falta de dinheiro é abordada pelo Programa Bem 
Estar

02.09.2016 - Clareamento dentário é destaque no 
Bem Estar

03.09.2016 - Programa Bem Estar informa sobre 
a possibilidade de usar toxina botulínica em trata-
mentos estéticos e de saúde

03.10.2016 - Entrevista no Jornal do SBT sobre 
toxina botulínica para fins estéticos

10.10.2016 - Relação entre má saúde bucal de 
crianças e problemas familiares é assunto tratado 
pelo portal MSN

19.10.2016 - Café com Jornal da Band debate o 
aumento de processos éticos contra cirurgiões-
dentistas

22.10.2016 - Jornal da Band veicula matéria sobre 
o crescimento de adesões a planos odontológicos

25.10.2016 - Campanha de 
prevenção de câncer bucal, re-
alizada no dia do dentista tem 
entrevista de representante do 
CROSP em link ao vivo no SPTV 
1ª edição

07.11.2016 - A relevância do 
flúor na prevenção às cáries é 
retratado pelo portal IG

03.01.2017 - Conselho respon-
de no site do UOL sobre a po-
lêmica em torno do método de 
escovação com argila

04.02.2017 - Entrevista conce-
dida à TV Record sobre os peri-
gos do clareamento dental sem 
a orientação de um cirurgião-
dentista

06.02.2017 - Folha de São Paulo 
destaca método a laser como op-
ção para combater o mau hálito

08.02.2017 - CROSP estreia coluna no portal da Revista Saúde. O 
tema do primeiro artigo é câncer bucal e maneiras de prevenir e de-
tectar precocemente a doença

23.02.2017 - Em virtude do carnaval o G1 veiculou matéria com um 
alerta do CROSP sobre os riscos do beijo

01.03.2017 - Portal APCD divulga importância da parceria entre 
CROSP e Mercado Livre para coibir a comercialização irregular de 
produtos odontológicos

10.03.2017 - Em coluna no Portal da Revista Saúde, integrante da 
Câmara Técnica de Dentística do CROSP explica como funciona o 
clareamento dental e os riscos do tratamento sem acompanhamen-
to profissional

28.03.2017 - Uso de dentaduras foi tema abordado pelo portal MSN

11.04.2017 - Site Veja.com traz matéria sobre modelo que, por cau-
sa de uma bactéria alojada no dente, teve complicações que leva-
ram a internações e duas cirurgias no cérebro

12.04.2017 - Tendo em vista a proximidade da páscoa, o portal R7 
traz a tona os riscos dos chocolates para a saúde dos dentes

12.04.2017 - Periodontite foi tema de coluna no portal da Revista Saúde



Aparelho ortodôntico
Campanha, lançada em 2015, alertou para os riscos da moda do 
“aparelho ostentação”. Em 2016, a campanha on-line de reforço teve 
alcance de 11,6 milhões de impressões, impactando positivamente 
nas visitas ao site. No período de 9 dias, entre 22 e 31 de março de 
2016 o número total de usuários que foram ao site cresceu 221% 
(comparado com os nove dias precedentes).

O usO indevidO causa:

• perda dos dentes;
• retração da gengiva;
• perda óssea;
• problemas de fala, entre outros.

Jamais permita que seu filhO use aparelhO 
OrtOdônticO sem OrientaçãO prOfissiOnal.

a mOda passa, O preJuízO fica.

    ApArelho 

ortodôntico

       o uso sem orientAÇÃo de um  

     cirurgiÃo-dentistA pode  

AcAbAr com seu sorriso.

CrospOficial crospoficialwww.crosp.org.br www.crosp.org.br/tv

Zelando pela ética e 
fiscaliZando o exercício 

da odontologia

cOnsulte seu 
cirurgião-dentista 

regularmente

Aniversário - cidades
Veiculação feita durante o ano de 2015 em veículos locais parabe-
nizando a respectiva cidade pelo aniversário. Cerca de 15 cidades 
receberam a campanha.

Economia de água
Em tempos de crise hídrica no Es-
tado, o Conselho salientou aos pro-
fissionais da de Odontologia a im-
portância do consumo consciente.

dÁ para econoMiZar ÁgUa seM econoMiZar 
nos cUidados coM a saÚde BUcal. 

Conscientize 
seus pacientes 
sobre o consumo 
racional de água 
ao escovar os 
dentes, mantendo 
a torneira fechada 
e usando o volume 
de um copo 
d’água para fazer 
enxaguação.

Evite manter a cuspideira 
em funcionamento 

desnecessariamente.

Utilize materiais e 
equipamentos que 
economizem água.

Mantenha a torneira fechada 
enquanto realiza a limpeza do 
instrumental. Abra-a apenas 
para enxaguar os materiais.

Coloque placas de orientação 
sobre economia de água nos 
banheiros, alertando os pacientes 
sobre o consumo responsável. 

Somos uma entidade com mais de 100 mil profi ssionais que atendem milhões de pessoas. 
Vamos usar essa força para ajudar São Paulo e o Brasil a superarem a crise hídrica. Conheça 
algumas medidas simples que você e os seus pacientes podem tomar para enfrentarmos esse 
grave problema.

CrospOfi cial crospofi cialwww.crosp.org.br www.crosp.org.br/tv

anu_crosp_265_355_agua_copo_19_3.indd   1 26/03/15   12:35

fol_crosp_uso_consciente_agua_150_210_6_4.indd   1 06/04/15   17:35

Economia de água é como cuidar da saúde bucal: tem de 
fazer parte do seu dia a dia.
Com alguns cuidados simples na hora de escovar os dentes, 
você faz a sua parte no combate à crise hídrica.

ABRA A TORNEIRA APENAS PARA 
MOLHAR A PASTA DE DENTE.

Deixar a água correndo, durante 
a escovação, consome 14 litros 
de água por minuto.

Fazendo isso, em apenas 
um mês, você economizará 

água sufi ciente para 
10 anos de escovação.

UTILIZE APENAS UM COPO 
D’ÁGUA PARA ENXAGUAR A BOCA.

DÁ PARA ECONOMIZAR ÁGUA SEM ECONOMIZAR NOS CUIDADOS COM A SAÚDE 
BUCAL. SIGA MAIS ESTE CONSELHO DO CROSP E DO SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.

CrospOfi cial crospofi cialwww.crosp.org.br www.crosp.org.br/tv

fol_crosp_uso_consciente_agua_150_210_6_4.indd   2 06/04/15   17:35

MAIS UM HÁBITO SAUDÁVEL 
QUE VOCÊ APRENDE VINDO AO 
DENTISTA: ECONOMIZAR ÁGUA 

AO CUIDAR DOS DENTES.

Mantendo a torneira fechada ao escovar 
os dentes e usando um copo d’água para 

enxaguar a boca, você economiza 14 litros 
de água por minuto. Faça a sua parte.



Saúde Bucal
Campanha, veiculada entre maio e agosto de 2016, ressaltou a im-
portância da visita regular ao cirurgião-dentista para manter em dia 
os cuidados com a saúde bucal. Com circulação na internet, jornais 
diários, metrôs e terminais de ônibus, o alcance estimado foi de 22 
milhões de pessoas em todo o Estado.

Dia do cirurgião-dentista
Publicações anuais ressaltando a importância do ci-
rurgião-dentista no dia nacional de comemoração da 
categoria.

50 anos do CROSP
A comemoração do cinquentenário de existência do Conselho foi 
tema de anúncio veiculado aos profissionais da área. Neste material 
também foi veiculada a entrega da Casa da Odontologia Paulista.
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25 de OutubrO. dia dO CirurgiãO-dentista.
O CROSP tem orgulho em representar os profissionais que trabalham 
para que os sorrisos sejam cada vez mais saudáveis e menos tímidos.

esta É uMa HOMenageM aO 
PrOFissiOnaL Que transFOrMa 
O sOrrisO nO MeLHOr
CartãO de Visita de tOdOs.



programas
Cirurgião-Dentista Empreendedor
A parceria institucional entre o CROSP e o SEBRAE-SP que es-
tabeleceu o “Cirurgião-Dentista Empreendedor” teve uma nova 
fase. Além de cartilha, cursos gratuitos on-line e palestras presen-
ciais o programa lançou o ALI - Agente Locais de Inovação, que 
oferece atendimento in-loco com orientações individualizadas às 
empresas do segmento de Odontologia. A consultoria personali-
zada dura dois anos.

A segunda fase do programa Cirurgião-Dentista Empreendedor 
chega à região do Alto Tietê com novidades!

Conheça o ALI (Agentes Locais de Inovação), um programa de acompa-
nhamento individualizado de empresas, com foco em inovação e aumento 
da competitividade. As ações são aplicadas no decorrer de dois anos e os 
resultados aparecem já a partir dos primeiros meses.

O programa é voltado a empresas de pequeno porte (faturamento entre R$ 
360 mil e R$ 3,6 milhões por ano) com funcionamento mínimo de dois anos.

Uma parceria do CROSP com o Sebrae-SP garantirá o acompanhamen-
to gratuito de 40 empresas do segmento de Odontologia em Mogi das 
Cruzes e região.

Informe-se e solicite sua pré-inscrição pelo telefone (11) 4722.8244.

Contato: Paula Faria • Escritório Regional do Sebrae-SP 
Avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia - Mogi das Cruzes - SP

Inscrições

gratuitas

Prêmio CROSP de Jornalismo
Em 2015, o Conselho promoveu a 3ª edição do even-
to. A premiação objetiva reconhecer o trabalho de 
profissionais da imprensa, e meios de comunicação, 
cujas matérias abordem o tema “Saúde Bucal”, pro-
movendo esclarecimentos relacionados à questão e/
ou alertando a população sobre sua importância.

30.04.2015 - Fim do prazo para inscrições 
para “Prêmio CROSP de Jornalismo”

31.07.2015 - Divulgada a lista de finalistas

05.08.2015 - Aberta votação aos profissionais 
da Odontologia

23.09.2015 - Entrega da premiação aos ven-
cedores

Linha do
Tempo 



valorização

Programa Integração
O Programa Integração, do Conselho Re-
gional de Odontologia de São Paulo, ofe-
rece desde maio de 2014 palestras espe-
cialmente elaboradas para os profissionais 
da área odontológica. Nos anos de 2015 
e 2016 foram realizadas 167 palestras. Ao 
todo, 5.156 profissionais e estudantes da 
área de saúde bucal foram impactados 
pela iniciativa neste período.

O objetivo do Programa Integração é atuali-
zar os profissionais e acadêmicos da Odon-
tologia, capacitá-los a exercer o trabalho de 
forma edificada, além de esclarecer a fun-
ção principal do Conselho: zelar pela ética 
e a fiscalização do exercício profissional de 
cirurgiões-dentistas, Técnicos em Prótese 
Dentária (TPD), Técnico em Saúde Bucal 
(TSB) e Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), nos 
âmbitos público e privado.

Números de 2015 e 2016

Temas	abordados
•	 10 Estratégias de crescimento para o seu consultório

•	 A Internet na Comunicação Odontológica

•	 Apodentadoria e Previdência Privada

•	 Aposentadoria Especial do cirugião-dentista

•	 Como cuidar das finanças do consultório

•	 Como estar em dia com a legislações obrigatórias do consultório

•	 Como melhorar o fluxo de caixa através do planejamento tri-

butário

•	 Como usar a internet ao seu favor

•	 Conceitos básicos de contabilidade aplicada às clínicas 

odontógicas

•	 Educação Financeira 

•	 Entendendo as novas regras do IR para profissionais de odon-

tologia pessoa física 

•	 Estratégias Disney para Encantamento do Cliente 

•	 Finanças Pessoais: Como se planejar financeiramente e garantir 

seus objetivos futuros

•	 Liderança de si mesmo. O sucesso na Odontologia

•	 Me formei, e agora?

•	 O Dentista na Internet e nas Redes So-

ciais - Um Novo Paradigma 

•	 Orientando o futuro profissional

•	 Problemas no relacionamento com o 

paciente: o que fazer?

•	 Prontuário Odontológico: a segurança 

do cirurgião-dentista no serviço público 

e privado

•	 Prosperando na Odontologia

•	 Qualidade e Acreditação

•	 Regularização de consultórios: o básico 

e obrigatório 

•	 Responsabilidade Civil do cirurgião-

dentista: Odontologia é uma ciência de 

meio ou de resultado?

•	 Responsabilidade na Comunicação 

Odontológica

•	 Você sabe receitar um medicamento 

corretamente? Confira as novas atua-

lizações da legislação e utilização dos 

medicamentos

167
palestras

5.156
pessoas
impactadasrealizadas



13.04.2015 - Grupo que acompanha PL sobre cargos 
e carreiras estaduais solicita atenção do governo do 
Estado ao PL sobre Cargos, Carreira e Salários

17.06.2015 - Equiparação salarial é reivindicada na 
ALESP durante audiência de prestação de contas

30.06.2015 - O Grupo de Trabalho (GT) de Cirurgiões-
Dentistas Servidores do Estado solicitou ao CROSP 
o agendamento de audiência pública para discussão 
do plano de carreira e da equiparação salarial dos 
profissionais de Saúde Bucal

27.07.2015 - GT discute Plano de Cargos, Carreira e 
Salários do Estado e os meios de acelerar o trâmite 

Linha do
Tempo 

Equiparação
O Conselho Regional de Odontologia (CROSP) vem acompanhando 
de perto os desdobramentos do pedido de equiparação salarial dos 
cirurgiões-dentistas junto aos médicos. Em inúmeras audiências na 
ALESP, Câmara Municipal de São Paulo e Prefeitura, foram apre-
sentadas diversas razões para equiparação dos salários e revisão 
do plano de carreira. Em 2014 uma lei que estabeleceu a criação do 
novo Quadro da Saúde da Prefeitura de São Paulo, previa o reajuste 
aos profissionais da Odontologia,  as negociações continuam.

do Projeto de Lei que contemple essas reinvidicações

03.08.2015 - A equiparação salarial de cirurgiões-
dentistas e médicos, entre outros assuntos relacio-
nados à Odontologia foi tema de reunião realizada na 
Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp)

10.08.2015 - Entidades de classe, como o CROSP e 
AOPSP acompanham negociação com a prefeitura  
de São Paulo para pagamento retroativo da equipa-
ração salarial

20.08.2015 - Presidente da Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa garante empenho na luta pela 
equiparação salarial

25.08.2015 - Comissão de Saúde da Assembleia Le-
gislativa do Estado aprova audiência para discutir a 
equiparação salarial de cirurgiões-dentistas e médicos

26.08.2015 - CROSP enviará ofício ao Senado sobre 
emenda salarial

22.09.2015 - Secretaria de Estado da Saúde reitera 
apoio à equiparação salarial de cirurgiões-dentistas 
a médicos

28.11.2015 - CROSP participa de reunião com enti-
dades de classe para discutir a diferença salarial dos 
cirurgiões-dentistas estaduais municipalizados

02.12.2015 - Conselho apoia mobilização de cirur-
giões-dentistas de Franco da Rocha que solicitam 
equiparação salarial no município

12.04.2016 - Equiparação salarial de dentistas e mé-
dicos volta a ser pauta em Audiência Pública do Pla-
no Estadual de Saúde na Assembleia Legislativa

17.05.2016 - Integrantes do GT de Cirurgiões-Dentis-
tas Servidores do Estado fazem visitas aos gabinetes 
de todos os deputados, convidando-os para audiên-
cia sobre equiparação, a ocorrer na Assembleia

18.05.2016 - Profissionais da saúde que participaram 
do Ato em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) 
são convidados  para audiência de equiparação sa-
larial

31.05.2016 - Audiência na ALESP sobre equiparação 
salarial discute importância do encaminhamento do 
Projeto de Lei do novo plano de cargos e salários dos 
cirurgiões-dentistas servidores do Estado 

15.06.2016 - Membros do GT dos Cirurgiões–Den-
tistas Funcionários Públicos do Estado percorrem 
gabinetes de deputados em busca de apoio a PL de 
cargos e salários

17.06.2016 - Chefe da Casa Civil, em audiência so-
bre equiparação salarial, demonstra apoio a causa e 
infoma que devem surgir novidades sobre o assunto



14.07.2016 - Abaixo assinado pede rapidez 
na votação do PL que prevê equiparação sa-
larial e plano de cargos

25.08.2016 - Em reunião no CROSP, GT de ci-
rurgiões-dentistas servidores estaduais define 
calendário de mobilização em prol da equipa-
ração salarial

13.09.2016 - Grupo percorre gabinete dos 96 
deputados estaduais para solicitar apoio à 
equiparação salarial

23.09.2016 - Deputados se manifestam junto 
ao governador a favor da equiparação salarial

27.09.2016 - Em audiência de prestação de 
contas na Assembleia Legistativa, Secretário 
de Estado da Saúde reafirma apoio à equipa-
ração salarial

26.10.2016 - PL sobre equiparação salarial está na 
Procuradoria do Estado para que se estude a for-
ma mais adequada juridicamente para a apresen-
tação do projeto

29.11.2016 - GT de cirurgiões-dentistas servidores 
do estado voltaram a percorrer o gabinete de de-
putados na ALESP buscando suporte

01.12.2016 - Deputados voltam a prestar apoio ao 
PL que prevê novo plano de cargos e salários dos 
dentistas servidores do Estado

07.12.2016 - Em pauta: gratificação dos municipa-
lizados e equiparação salarial

14.12.2016 - GT pede agilidade no envio de PL da 
gratificação dos profissionais municipalizados

23.02.2017 - Plano de cargos e salários volta a ser 
pauta na Alesp

25.03.2015 - CROSP participa de videoconferência 
do Grupo Técnico Interprofissional (GTI) da Secretaria 
de Saúde de São Paulo. O evento teve como objetivo 
esclarecer o papel dos Conselhos aos profissionais da 
Saúde

 24.04.2015 - RESÍDUOS SÓLIDOS: Coordenação 
de Vigilância em Saúde (COVISA) e CROSP se reu-
nem para tratar da questão do descarte adequado 
de resíduos sólidos e como gerar uma Odontologia 
mais voltada à responsabilidade ambiental

04.05.2015 – CÂNCER BUCAL: Vacinação con-
tra gripe e outras doenças infectocontagiosas tem 
ação preventiva de identificação do câncer bucal. 
CROSP colabora com a campanha fornecendo fol-
der com informações sobre as causas da doença, 
orientações sobre o diagnóstico e recomendações 
fundamentais de prevenção

04.05.2015 - Presidente da Assembleia Legislativa  
se reúne com conselheiros do CROSP e garante 
apoio às causas da Odontologia

15.05.2015 - Projeto de Lei que prevê exclusão de 
cirurgiões-dentistas que trabalham em plantões de 
hospitais municipais do rodízio municipal recebe 
parecer favorável. O PL atende ofício enviado pelo 
CROSP à Câmara Municipal

03.06.2015 - Visita ao dentista deve ser periódi-
ca e sistema público carece de ampliação, afirma 
CROSP. Números divulgados hoje pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) refor-
çam a defesa e as iniciativas do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo (CROSP) em prol de 

Interesses da classe
Descarte adequado de resíduos sólidos, formação, campanha de 
câncer bucal, uso da amálgama e liberação do tráfego aos cirurgi-
ões-dentistas em dias de rodízio estão entre os assuntos tratados e 
colocados em pauta pelo Conselho.

Linha do
Tempo 



programas que priorizem a ampliação dos serviços 
públicos de saúde bucal e valorizem os profissionais 
da classe como um todo

10.06.2015 - RESÍDUOS SÓLIDOS: Taxa de Resídu-
os Sólidos de Saúde podem ser revistas. O CROSP 
tem levado a questão para discussão junto ao poder 
público. Nesta quarta-feira (10.06), em audiência na 
Câmara dos Vereadores de São Paulo, o tema foi des-
taque.

11.06.2015 - RESÍDUOS SÓLIDOS: ANVISA divulga 
relatório sobre Resíduos de Serviços de Saúde e en-
caminha ao CROSP comunicado agradecendo a parti-
cipação da Autarquia na Consulta Pública Nº 20/2015, 
referente à revisão do regulamento de gerenciamento 
dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), também 
conhecido como RDC – 306

15.06.2015 – FORMAÇÃO: Audiências na ALESP 
discutem Odontologia Suplementar e formação pro-
fissional. Nos dois encontros, com os deputados Car-
los Neder e José Carlos Rillo, foram debatidos, com a 
participação do CROSP, temas como a necessidade 
da fiscalização das operadoras de planos de saúde 
odontológicos e a qualidade da formação dos profis-
sionais, respectivamente

15.06.2015 – ÁGUA: Em resposta ao ofício enviado 
pelo CROSP, a Secretaria de Saneamento e Recursos 

Hídricos de São Paulo (SSRH) informa que clínicas e 
consultórios odontológicos podem pedir revisão da 
tarifa de água

16.06.2015 - RESÍDUOS SÓLIDOS: CROSP participa 
de reunião na Câmara dos Vereadores para discutir os 
critérios utilizados na cobrança da Taxa de Resíduos 
Sólidos de Saúde

24.06.2015 – FORMAÇÃO: Abertura de novos cursos, 
sugestão de diretrizes para a formação profissional, 
pós-graduação, educação a distância e avaliação dos 
egressos. Estes temas nortearão os próximos encon-
tros do Grupo de Trabalho (GT) de Educação do Fó-
rum dos Conselhos da Área da Saúde (FCFAS).

01.07.2015 - RESÍDUOS SÓLIDOS: Prefeitura debate 
redução da taxa de resíduos com o CROSP

13.07.2015 - CÂNCER BUCAL: Osasco deve receber 
campanha de prevenção ao câncer bucal. A ação é uma 
iniciativa da ABCD em parceria com o CROSP e a APCD

14.07.2015 - RESÍDUOS SÓLIDOS: Revisão da Taxa 
de Resíduos em SP é debatida com secretário Padi-
lha. A correção da Taxa de Resíduos Sólidos da Saúde 
(TRSS) cobrada de clínicas e consultórios odontológi-
cos entrou na pauta de reunião do Comitê de Acom-
panhamento Legislativo. Ficou a cardo do Secretário 
Municipal de Relações Governamentais, Alexandre 

Padilha, a apresentação do tema atendendo ao pe-
dido do Conselho Regional de Odontologia (CROSP)

30.07.2015 – CONVÊNIOS: ANS e Operadoras 
Odontológicas são oficiadas pelo CROSP sobre 
ajuste de honorários

08.09.2015 – CONVÊNIOS: CROSP marca presen-
ça em CPI dos planos de saúde. A remuneração dos 
profissionais da Odontologia, vinculados a planos de 
saúde, foi um dos destaques

17.09.2015 - Audiência Pública discute problemas no 
SUS com a participação do CROSP

18.09.2015 - Câmara de São Paulo lança Fórum Muni-
cipal Permanente de Odontologia. Ação contará com 
apoio institucional do CROSP e deverá aprofundar os 
debates sobre Saúde Bucal na Capital

30.09.2015 – AMÁLGAMA: Comissão de Políticas Pú-
blicas do CROSP se posiciona contra PL que proíbe o 
uso de amálgama

02.10.2015 – FORMAÇÃO: O Grupo de Trabalho (GT) 
de Educação do Fórum dos Conselhos da Área da 
Saúde (FCFAS) voltou a se reunir na sede do CROSP. 
Durante o encontro, foi dado prosseguimento a pau-
tas como a avaliação de egressos e a normatização 

dos cursos no formato de ensino à distância (EAD)

02.10.2015 - CROSP participa de reunião do Comitê 
de Saúde Bucal da Rota dos Bandeirantes e da Região 
dos Mananciais - Foram debatidos temas como a iso-
nomia salarial, a atuação do CROSP nos municípios e 
a aposentadoria especial. Além disso, foi abordada a 
necessidade da implantação dos responsáveis técni-
cos em todos os consultórios públicos nas cidades da 
região, e também a capacitação de todos os técnicos 
em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal nas ques-
tões relativas à ética, prontuários, trabalho em equipe 
e responsabilidade técnica

05.10.2015 - CROSP se reúne com Frente Parlamentar 
da Saúde - A pedido da Frente Parlamentar da Saúde 
e Pesquisas Clínicas Relacionadas, o CROSP esteve 
presente na ALESP. O objetivo do encontro foi definir 
possibilidades de parceria e apoio técnico-institucional 
do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP) à referida Frente

15.10.2015 - AMÁLGAMA: PL que previa a proibição 
do uso de amálgama é retirado 

16.10.2015 - CROSP participa de reunião com Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (FMUSP) para discutir im-
plantação do 1º Comitê de Ética Odontológica no 
complexo hospitalar



20.10.2015 - Na semana do cirurgião dentista, governa-
dor recebe o CROSP em audiência no Palácio dos Ban-
deirantes - Durante a audiência, diversas pautas da Odon-
tologia foram abordadas, através do encaminhamento e 
protocolo de ofícios entregues diretamente ao governador

29.10.2015 - RESÍDUOS SÓLIDOS: Redução na co-
brança da TRSS vai para a Câmara

24.11.2015 - CROSP apoia iniciativa do IML para a cria-
ção do cargo de Odontolegista

07.12.2015 - PL sobre Pesquisas clínicas: CROSP en-
caminha ofício a senador relator do Projeto de Lei reco-
mendando a reprovação do mesmo, tendo em vista os 
retrocessos contidos nas propostas

23.12.2015 - RESÍDUOS SÓLIDOS: PL que reduz a co-
brança da taxa de lixo em São Paulo passa na primeira 
votação

02.02.2016 - CROSP organizará Comissão sobre Halito-
se com a ABHA

15.02.2016 - RESÍDUOS SÓLIDOS: CROSP solicita que 
Projeto de Lei que dispõe sobre a TRSS seja votado em 
breve

18.02.2016 - RESÍDUOS SÓLIDOS: Aprovado o PL que 
reduz a cobrança da taxa de lixo na cidade de São Paulo

03.03.2016 - CROSP participa de reunião com a diretora da 
Escola Municipal de Saúde sobre a falta de material para ci-
rurgias em alguns hospitais da capital

09.03.2016 - RESÍDUOS SÓLIDOS: Prefeito sanciona lei so-
bre nova política de cobrança da TRSS

17.03.2016 - Ofício solicita para Secretaria de Saúde a inclu-
são da Odontopediatria e atendimento à pessoa com defici-
ência nos CEOs

04.04.2016 - Conselheiros do CROSP são nomeados para 
comissões do CFO. Esses grupos têm como objetivo debater, 
analisar, emitir pareceres e propor ações em prol da classe

12.04.2016 - Assinada a Carta de Princípios Norteadores do 
FCAFS (Fórum dos Conselhos Atividade Fim Saúde)

29.06.2016 - SIMPLES: Cirurgiões-dentistas devem ser in-
cluídos em menor faixa tributária do Simples Nacional

12.08.2016 - CROSP solicita posicionamento do CFO quanto 
à criação do “Plano de Saúde Popular”

26.09.2016 - FORMAÇÃO: GT de Educação debate regula-
mentação de cursos técnicos e de especialização

22.11.2016 - FORMAÇÃO: Conselhos elaboram documento 
com parecer sobre cursos de saúde na modalidade EAD

25.11.2016 - Documento sobre cursos de educação à 
distância é enviado para Comissão de Saúde da Alesp

30.11.2016 - FORMAÇÃO: Conselhos se posicionam 
contrários aos cursos de saúde, na modalidade EAD

01.01.2017 - Em obediência a decisão do Tribunal 
de Contas da União (TCU) que impôs ao CFO o fim 
da concessão do seguro de vidas aos inscritos, o 
benefício deixou de ser renovado pelo CROSP

19.01.2017 - Odontologia do Trabalho é incluída em 
lista da CBO

31.01.2017 - CROSP encaminha alerta ao CFO e 
ANVISA sobre propagandas em rede social

23.02.2017 - FORMAÇÃO: PL proíbe funcionamen-
to de cursos 100% a distância na área da saúde

21.03.2017 - CROSP envia ofício aos 645 prefei-
tos eleitos no Estado defendendo a valorização da 
Odontologia

23.03.2017 - CROSP e Coordenação de Vigilância 
em Saúde de São Paulo (COVISA-SP) ampliam par-
cerias para proibir práticas ilegais na Odontologia

25.03.2017 - FORMAÇÃO: Alunos de Odontologia 
participam de teste de progresso

13.04.2017 - Parcerias com a Prefeitura de São 
Paulo vão manter as ações conjuntas para contínua 
ampliação da oferta de atendimento em Saúde Bu-
cal aos paulistanos
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vel por elaborar e apresentar à Agência as diretrizes 
de boas práticas no uso de OPME

10.12.2016 - Conselho debate novas parcerias com 
Ministério da Saúde

28.12.2016 - Aprovado PL estadual que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de identificação para compra de 
produtos e equipamentos odontológicos

Dezembro de 2015 - 
Lançamento do manu-
al com orientação para 
uso das Órteses, Pró-
teses e Materiais Espe-
ciais na área de cirurgia 
e traumatologia buco-
maxilofaciais. Foi con-
cebido pelo Grupo Téc-
nico Externo de Órteses, 
Próteses e Materiais Es-
peciais da ANS, do qual 
o CROSP faz parte. O 
Conselho foi responsá-




