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27 de janeiro de 2023

Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital
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mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Compartilhe

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Implantes dentários substituem raízes dos dentes
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Belo Horizonte, MG--(DINO - 26 jan, 2023) -

Conforme guia publicado pelo Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CRO-SP), o implante

dentário é um pino de titânio que substitui a raiz de um

dente. Esta é a primeira etapa para o que virá cerca de

3 a 6 meses depois, com a região já cicatrizada e o

implante ósseo integrado.

Ainda de acordo com o guia, a próxima etapa será a

colocação da coroa de porcelana. Esta coroa, pode ser

cimentada ou parafusada, ficará firme no lugar do dente

natural. Durante o período de ósseointegração o

paciente poderá ficar com um provisório dentário nessa

região.

Durante a cirurgia e após o procedimento cirúrgico, o

paciente não sentirá dor. A cirurgia deve ser feita em

bloco cirúrgico específico para cirurgias. O

procedimento deve ser feito sob anestesia local, que é a

mesma anestesia utilizada para extração dentária, por

exemplo.

Caso o paciente não queira vivenciar o ato cirúrgico,

pode-se optar por fazer o procedimento com sedação

sob supervisão de médico anestesiologista, durante a

sedação o paciente adormece e acorda após todo o

procedimento, explica o cirurgião dentista Dr. Paulo

Coelho Andrade, mestre e especialista em

implantodontia e odontologia estética.

O profissional alerta que quando um dente está

acometido por doença periodontal, fraturas radiculares,

presença de cistos, focos de infecção, as bactérias

podem cair na corrente sanguínea e podem provocar

problemas sistêmicos, tal como a endocardite

bacteriana, que pode levar ao infarto do miocárdio.

Sendo assim deve-se remover os dentes acometidos

por doenças graves e imediatamente substituir por

implantes dentários. Também a ausência de dentes

pode provocar perdas ósseas aos dentes vizinhos à

falha e mobilidade dental desses dentes, esclarece Dr.

Paulo Coelho Andrade.

O dentista observa que a coroa de porcelana permite

ao paciente voltar a consumir alimentos normalmente.

Para isso, é recomendada uma visita ao dentista entre

quatro a seis meses para realizar a manutenção e

verificar o estado da saúde bucal como um todo,

inclusive com exame clínico e tomográfico dos dentes e

implantes.

'O que é importante o paciente entender é que o

procedimento é indolor, é excepcional a saúde bucal e,

ao mesmo tempo, tem impacto na sua autoestima. Os

dentes ficam super semelhantes aos dentes naturais e

com as mesmas funcionalidades', aponta o cirurgião

dentista. Os pacientes que realizam o implante

dentário, ficam extremamente satisfeitos, afinal

podemos considerar o implante a terceira dentição.

Website: http://www.implantodontia-mg.com.br/

A OESP nao e(sao) responsavel(is) por erros,

incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por

seus clientes com base nos Conteudos ora

disponibilizados, bem como tais Conteudos nao
12
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representam a opiniao da OESP e sao de inteira

responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online

Ltda

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos de

Interesse - Saúde Bucal, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São

Paulo
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São Paulo--(DINO - 27 jan, 2023) -

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que
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o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Website: https://crosp.org.br/

A OESP nao e(sao) responsavel(is) por erros,

incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por

seus clientes com base nos Conteudos ora

disponibilizados, bem como tais Conteudos nao

representam a opiniao da OESP e sao de inteira

responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online

Ltda

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São

Paulo
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Negócios /

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que
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o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Website: https://crosp.org.br/

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São

Paulo
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divulgação

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que
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o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Amazonas Repórter

DINO eventos , NEGÓCIOS , SAÚDE E BEM-ESTAR ,

sociedade

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital
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mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária. De

acordo com a organização do Congresso, este ano, a

grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas. Em junho de

2022, após um hiato de 2 anos causado pela pandemia

de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu formato

presencial. A última edição, no entanto, ocorreu em

meio a um processo de readaptação e, portanto, não se

manteve fiel ao local e a data costumeira do evento.

Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP volta à

normalidade e acontece no Expo Center Norte, em São

Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro. CROSP no

CIOSP Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos. Além

disso, o estande do CROSP contará com reuniões dos

integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões, dos

Grupos e de outros setores do Conselho. Quem passar

por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento. 'É

fundamental destacar a importância de participar de um

evento como este, que reúne a família da Odontologia

com todas as profissões presentes aqui no CIOSP.

Neste período, São Paulo se torna a capital mundial da

Odontologia e recebe grandes nomes da área, que

trazem palestras e pesquisas de diversos estados e de

outros países. Vale ressaltar, também, que o evento

conta com a participação de 250 expositores nacionais

e internacionais organizados em uma área de mais de

56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes. Apresentação de livros No dia 25, o estande

do CROSP receberá a apresentação do livro 'Sorriso

que transforma vidas', do Cirurgião-Dentista e ex-

presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk. No dia 26,

a apresentação será da obra 'Odontologia À TÍPICA', da

Dra. Adriana Zink, membro da Câmara Técnica da

Odontologia para Pacientes com Necessidades
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Especiais e integrante do Comitê Gestor das Câmaras

Técnicas. Por fim, no dia 28 serão apresentados os

títulos 'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia',

do membro da Câmara Técnica de Ortodontia do

CROSP, Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à

imagem do homem. Odontologia integral à luz da

Antroposofia', de autoria da Dra. Célia Regina Lulo,

membro da Câmara Técnica de Fitoterapia e presidente

da Câmara Técnica de Odontologia Antroposófica do

CROSP. Programação Científica O CIOSP contará com

uma extensa Programação Científica. Os cursos serão

ministrados, das 9h30 às 18h30, nos auditórios e

abordarão temas como: Odontologia Estética,

Harmonização Orofacial, Terapias Integrativas e

Complementares, gestão & marketing, biossegurança,

tecnologias que permeiam a Odontologia, tratamento de

pacientes com envelhecimento precoce bucal,

reabilitação de sorrisos, mitos em clareamento dental,

próteses digitais, distúrbios respiratórios do sono,

cirurgia guiada, entre muitos outros temas que serão

discutidos durante os quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita As vacinas Tríplice viral (sarampo,

caxumba e rubéola), Hepatite B, Duplo adulto (difteria e

tétano), Febre Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer

adulto) estarão disponíveis gratuitamente aos

congressistas no estande da Prefeitura de São Paulo,

numa parceria com o CROSP e a APCD. Além disso,

aqueles que se interessarem poderão fazer testes

rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O atendimento

será das 12 às 16h, mediante a apresentação de

carteira de vacinação, RG, CPF ou cartão SUS.

Programação Social Todos os dias, a partir das 20h, a

praça de alimentação do CIOSP terá uma atração

especial. A inauguração do evento (25) será por conta

de Breno Faria e Bateria Show. Na quinta-feira (26) será

a vez de Diogo Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo

Revelação e no sábado (28) o encerramento será com o

grupo Fundo de Quintal. Todos os shows serão abertos

ao público do Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São
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São Paulo--(DINO - 27 jan, 2023) -

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que
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o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Website: https://crosp.org.br/

A OESP nao e(sao) responsavel(is) por erros,

incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por

seus clientes com base nos Conteudos ora

disponibilizados, bem como tais Conteudos nao

representam a opiniao da OESP e sao de inteira

responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online

Ltda

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Negócios

Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo

A 40ª edição do CIOSP será realizada, de 25 a 28 de

janeiro, no Expo Center Norte

27/01/2023 14h30

4

divulgação

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões
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dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Nenhumcomentário

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo

DINO EVENTOS , NEGÓCIOS , saúde e bem-estar ,

SOCIEDADE

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no
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CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Compartilhe

0

0

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São

Paulo

Clique aqui para abrir a imagem

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária. De

acordo com a organização do Congresso, este ano, a

grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas. Em junho de

2022, após um hiato de 2 anos causado pela pandemia

de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu formato

presencial. A última edição, no entanto, ocorreu em

meio a um processo de readaptação e, portanto, não se

manteve fiel ao local e a data costumeira do evento.

Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP volta à

normalidade e acontece no Expo Center Norte, em São

Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro. CROSP no

CIOSP Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos. Além

disso, o estande do CROSP contará com reuniões dos

integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões, dos

Grupos e de outros setores do Conselho. Quem passar

por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento. 'É

fundamental destacar a importância de participar de um

evento como este, que reúne a família da Odontologia

com todas as profissões presentes aqui no CIOSP.

Neste período, São Paulo se torna a capital mundial da

Odontologia e recebe grandes nomes da área, que

trazem palestras e pesquisas de diversos estados e de

outros países. Vale ressaltar, também, que o evento

conta com a participação de 250 expositores nacionais

e internacionais organizados em uma área de mais de

56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes. Apresentação de livros No dia 25, o estande

do CROSP receberá a apresentação do livro 'Sorriso

que transforma vidas', do Cirurgião-Dentista e ex-

presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk. No dia 26,

a apresentação será da obra 'Odontologia À TÍPICA', da

Dra. Adriana Zink, membro da Câmara Técnica da

Odontologia para Pacientes com Necessidades
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Especiais e integrante do Comitê Gestor das Câmaras

Técnicas. Por fim, no dia 28 serão apresentados os

títulos 'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia',

do membro da Câmara Técnica de Ortodontia do

CROSP, Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à

imagem do homem. Odontologia integral à luz da

Antroposofia', de autoria da Dra. Célia Regina Lulo,

membro da Câmara Técnica de Fitoterapia e presidente

da Câmara Técnica de Odontologia Antroposófica do

CROSP. Programação Científica O CIOSP contará com

uma extensa Programação Científica. Os cursos serão

ministrados, das 9h30 às 18h30, nos auditórios e

abordarão temas como: Odontologia Estética,

Harmonização Orofacial, Terapias Integrativas e

Complementares, gestão & marketing, biossegurança,

tecnologias que permeiam a Odontologia, tratamento de

pacientes com envelhecimento precoce bucal,

reabilitação de sorrisos, mitos em clareamento dental,

próteses digitais, distúrbios respiratórios do sono,

cirurgia guiada, entre muitos outros temas que serão

discutidos durante os quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita As vacinas Tríplice viral (sarampo,

caxumba e rubéola), Hepatite B, Duplo adulto (difteria e

tétano), Febre Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer

adulto) estarão disponíveis gratuitamente aos

congressistas no estande da Prefeitura de São Paulo,

numa parceria com o CROSP e a APCD. Além disso,

aqueles que se interessarem poderão fazer testes

rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O atendimento

será das 12 às 16h, mediante a apresentação de

carteira de vacinação, RG, CPF ou cartão SUS.

Programação Social Todos os dias, a partir das 20h, a

praça de alimentação do CIOSP terá uma atração

especial. A inauguração do evento (25) será por conta

de Breno Faria e Bateria Show. Na quinta-feira (26) será

a vez de Diogo Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo

Revelação e no sábado (28) o encerramento será com o

grupo Fundo de Quintal. Todos os shows serão abertos

ao público do Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP

43



Veículo: Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso Estado: Mato Grosso
Data: 25/01/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

CRO-MT participa da 40ª edição do CIOSP
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CRO-MT participa da 40ª edição do CIOSP
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25 de janeiro de 2023

CRO-MT participa da 40ª edição do CIOSP

Nesta terça-feira, 24 de janeiro, o Conselho Regional de

Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) bem como o

Conselho Federal de Odontologia (CFO) participaram

da cerimônia de abertura da 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP).

Considerado um dos maiores eventos da Odontologia,

o CIOSP reúne referências nacionais, stands com

empresas do segmento e outras atividades para

Cirurgiões-Dentistas, Auxiliares, Técnicos e

Acadêmicos.

A presidente do CRO-MT, Dra. Wânia Dantas e o

tesoureiro, Roberto Maia de Almeida estão

representando a instituição mato-grossense.

A Cerimônia de Abertura do CIOSP, aconteceu na sede

da APCD, localizada na Rua Voluntários da Pátria, 547 -

Santana, São Paulo - SP, que contou com a presença

do Presidente do Conselho Federal de Odontologia

(CFO).

Durante a cerimônia, Juliano Vale, Presidente do CFO,

cumprimentou as instituições presentes que colaboram

com a evolução da Odontologia, parabenizou os

organizadores do CIOSP e citou que o CFO é a

representação dos Cirurgiões-Dentistas no país. 'É uma

honra para o CFO participar da 40ª edição do CIOSP. E

agora, pelo segundo ano consecutivo, estaremos com o

Espaço Arena CFO, levando o que há de melhor para a

classe Odontológica, com informações sobre serviços

prestados, sobre como é a atuação do CFO e dos

CROs e, principalmente, mostrando a ética e o valor da

maior e melhor Odontologia do mundo', afirmou.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Dentistas, Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - CIOSP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São

Paulo

Clique aqui para abrir a imagem

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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São Paulo, 469 anos, e a odontologia

Clique aqui para abrir a imagem

A história dos últimos 57 anos do Crosp (Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo) está direta e

indiretamente ligada à história da própria cidade de São

Paulo, que neste dia 25 de janeiro comemora 469 anos.

E nada poderia ser mais marcante que estarmos

fincados, desde então, em um dos grandes símbolos da

Capital, que é a Avenida Paulista, de onde

testemunhamos o crescimento da cidade e de seu povo,

assim como a evolução da odontologia e dos seus

profissionais.

Atualmente, a Capital paulista conta com mais de 36 mil

cirurgiões-dentistas, o que corresponde a cerca de 34%

dos profissionais de todo o Estado de São Paulo.

Somam-se, ainda, quase 3.000 TPDs (Técnicos em

Prótese Dentária), 1.800 TSBs (Técnicos em Saúde

Bucal), 500 APDs (Auxiliares em Saúde Bucal) e 8.000

ASBs (Auxiliares em Saúde Bucal). São números que

expressam a importância da odontologia para

manutenção da saúde do paulistano e, especialmente,

da saúde bucal.

Nós, cirurgiões-dentistas, sempre reforçamos a

importância dos cuidados com a saúde bucal, já que ela

influencia na saúde sistêmica das pessoas. Ao longo

dos anos vimos o número de inscritos crescer, seguindo

o ritmo de São Paulo, uma das maiores metrópoles

mundiais.

Em São Paulo, o crescimento da odontologia sempre foi

e continuará sendo uma das missões do Crosp. Dar voz

e visibilidade à profissão, à medida em que a cidade se

moderniza, é gratificante, o que reflete na formação e

especialização dos profissionais.

Atualmente, a cidade conta com 14 instituições que

formam novos profissionais. O Crosp atua com as

universidades e escolas técnicas no registro de novos

cursos e preza sempre pela boa formação dos

cirurgiões-dentistas.

Outro ponto que ressalto é o reconhecimento à

importância do profissional da odontologia no sistema

de saúde pública e privado da cidade, o que ficou ainda

mais evidente durante o enfrentamento à pandemia da

Covid-19. Muitos cirurgiões-dentistas destacaram-se

pelo incrível trabalho que fizeram tanto em relação às

pesquisas científicas quanto ao atendimento em

consultórios e hospitais.

São Paulo se sobressai com os atendimentos

odontológicos ofertados pela rede pública. São cerca de

80 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), além dos

hospitais de urgências e dos centros de especialidades

odontológicas. A Capital é, também, o lugar que reúne

alguns dos mais avançados estudos odontológicos do

mundo.

Queremos continuar escrevendo histórias que se

somem e contribuam para a representatividade de São

Paulo. Em nome da classe odontológica, parabéns São

Paulo. Desejo sucesso e prosperidade a esse novo

ciclo!

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo
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Segundo dia da Arena CFO no CIOSP

Clique aqui para abrir a imagem

Compartilhar

Abrindo as atividades do segundo dia da Arena CFO, o

Conselho Federal de Odontologia promoveu a

palestra sobre 'Ética nas redes sociais: interpretando o

código de ética de forma simples e prática', com Bianca

Zambiasi. Ainda no mesmo módulo, a Julia Monaco

debateu sobre 'Fluxo e gerenciamento das redes

sociais' - 'Para criar um bom conteúdo ou uma boa

imagem você precisa arrumar a casa, não podemos

começar pelo final'.

Seguindo a programação do dia, a Rita Silva palestrou

sobre 'Trabalhar com pessoa física ou jurídica: o que é

melhor?' , falando sobre a diferença em cada uma delas

e quais os pontos positivos de cada uma.

Em seguida, Guilherme Saavedra, falou sobre 'Paciente

virtual: o real poder da integração da Odontologia digital'

- 'a melhor coisa para o paciente é participar dessa

tomada de decisão, conhecendo previamente a sua

execução por meio da simulação de diferentes

tratamentos', afirma.

Na penúltima palestra do dia com o tema 'Me formei: e

agora?' o Dr.Luiz Evaristo fala sobre 'O mercado de

trabalho na Odontologia', contando sobre as principais

dificuldades enfrentadas por recém formados. Ainda no

mesmo módulo o Dr.Camillo Anauate fala sobre as

'Ofertas de cursos para o Cirurgiões-Dentistas' -

'Falamos para os recém formados de como escolher o

seu curso e que a construção de uma carreira ela

precisa de dedicação muito esforço, estudo, treinamento

e tempo'.

Para encerrar o dia, a Arena CFO contou com a

presença das Forças Armadas com o tema

'Experiências éticas exitosas'. O Capitão de Corveta da

Marinha do Brasil, Alexandre Campos Montenegro,

relatou como é ser militar na marinha e contou um

pouco sobre a trajetória na área da Odontologia. Em

seguida o Major da Aeronáutica, Luis Collicchio, falou

sobre a sua trajetória nas forças armadas e como

ingressar como profissional de Odontologia dentro da

área militar. Finalizando o módulo, o Capitão do

exército, Pedro Henrique Dourado, mostrou sua

trajetória em fotos, e como ingressar na carreira.

Novidade na Arena CFO

Além de palestras durante todo o dia, o CFO iniciou

uma nova forma de comunicação entre o Conselho e

toda a classe odontológica com o Podcast 'CFO

Esclarece', os primeiros episódios foram gravados na

abertura da Arena CFO com informações relevantes e

dinâmica moderna para escutar quando e onde quiser.

Fonte: Ascom CFO

imprensa@cfo.org.br

Compartilhar

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, CROSP - CIOSP
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Notícias Corporativas

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que
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o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Share

Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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27 de janeiro de 2023 0 Por

São Paulo 27/1/2023 -

A 40ª edição do CIOSP será realizada, de 25 a 28 de

janeiro, no Expo Center Norte

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.
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'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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A 40ª edição do CIOSP será realizada, de 25 a 28 de

janeiro, no Expo Center Norte

Entre Cidades

Use este espaço apenas para a comunicação de erros

nesta postagem

Seu nome

Máximo 600 caracteres.

ENVIAR

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os
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procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital
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mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Relacionado

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Brasil é recordista em número de cirurgiões-dentistas no mundo

Clique aqui para abrir a imagem

O Brasil é o país com maior número de Cirurgiões-

Dentistas no mundo, segundo dados do Conselho

Federal de Odontologia (CFO). São cerca de 383 mil

profissionais, que contam com o apoio de 40 mil

Técnicos em Saúde Bucal (TSB), 165 mil Auxiliares em

Saúde Bucal (ASB), 20 mil Técnicos em Prótese

Dentária (TPD) e 7 mil Auxiliares em Prótese Dentaria

(APD).

Atualmente, somente no Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) existem mais de

170 mil profissionais inscritos, entre Cirurgiões-

Dentistas, ASBs, TSBs, TPDs e APDs. Esses números

expressam a importância daqueles que se dedicam à

tarefa de educar e formar profissionais qualificados.

A Cirurgiã-Dentista e professora universitária Adriana

Zink, mestre na especialidade de atendimentos a

Pacientes com Necessidades Especiais e gestora das

Câmaras Técnicas do CROSP, destaca que o educador

acadêmico tem a missão de formar profissionais

criativos, pensantes, questionadores e que busquem o

conhecimento atualizado e baseado em evidências

científicas, para a realização de prática clínica, de

acordo com a Ética da Odontologia e ciência de

qualidade.

Ela explica que o padrão de ensino foi modificado para

que não apenas seja passado o conhecimento mas,

sim, que seja adotada a postura de mediar esse

conhecimento de acordo com a realidade de cada

turma.

'Temos que ser empáticos. O professor precisa

identificar as necessidades individuais e adequar a

forma de fazer essa mediação de conhecimento e

engajar os alunos nesse aprendizado', complementa

Adriana.

Ensino e tecnologia

A Odontologia é uma das áreas que mais investem em

tecnologia. A ciência e as pesquisas científicas estão

em constante atividade trazendo novidades e melhorias

para a profissão. Segundo Adriana, o professor precisa

estar atualizado e levar esse conhecimento para seus

alunos, além de incentivar pesquisas e a iniciação

científica, o que também é missão do docente.

Contudo, a professora aponta que um dos desafios no

tocante à inovação diz respeito às falsas divulgações

sobre produtos ou técnicas, que devem ser identificadas

e extintas do meio acadêmico. 'É uma grande missão.

Enfrentamos diariamente uma enxurrada de falso

conhecimento através das mídias sociais e vamos, aos

poucos, adequando e conduzindo nossos discentes à

busca por um conhecimento baseado na ciência'.

De acordo com a profissional, o docente deve estar

atento às fontes de conhecimento de seus alunos.

Nesse contexto, ela enfatiza que a troca de saberes é

muito importante, uma vez que representa também um

momento de sinalização de conhecimento de indicações

de fontes seguras para aquisição de conceitos. 'Agindo

dessa forma, vamos juntos levar uma Odontologia de

qualidade à nossa população', conclui.
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Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas,

Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São

Paulo
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária. De

acordo com a organização do Congresso, este ano, a

grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas. Em junho de

2022, após um hiato de 2 anos causado pela pandemia

de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu formato

presencial. A última edição, no entanto, ocorreu em

meio a um processo de readaptação e, portanto, não se

manteve fiel ao local e a data costumeira do evento.

Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP volta à

normalidade e acontece no Expo Center Norte, em São

Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro. CROSP no

CIOSP Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos. Além

disso, o estande do CROSP contará com reuniões dos

integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões, dos

Grupos e de outros setores do Conselho. Quem passar

por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento. 'É

fundamental destacar a importância de participar de um

evento como este, que reúne a família da Odontologia

com todas as profissões presentes aqui no CIOSP.

Neste período, São Paulo se torna a capital mundial da

Odontologia e recebe grandes nomes da área, que

trazem palestras e pesquisas de diversos estados e de

outros países. Vale ressaltar, também, que o evento

conta com a participação de 250 expositores nacionais

e internacionais organizados em uma área de mais de

56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes. Apresentação de livros No dia 25, o estande

do CROSP receberá a apresentação do livro 'Sorriso

que transforma vidas', do Cirurgião-Dentista e ex-

presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk. No dia 26,

a apresentação será da obra 'Odontologia À TÍPICA', da

Dra. Adriana Zink, membro da Câmara Técnica da

Odontologia para Pacientes com Necessidades
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Especiais e integrante do Comitê Gestor das Câmaras

Técnicas. Por fim, no dia 28 serão apresentados os

títulos 'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia',

do membro da Câmara Técnica de Ortodontia do

CROSP, Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à

imagem do homem. Odontologia integral à luz da

Antroposofia', de autoria da Dra. Célia Regina Lulo,

membro da Câmara Técnica de Fitoterapia e presidente

da Câmara Técnica de Odontologia Antroposófica do

CROSP. Programação Científica O CIOSP contará com

uma extensa Programação Científica. Os cursos serão

ministrados, das 9h30 às 18h30, nos auditórios e

abordarão temas como: Odontologia Estética,

Harmonização Orofacial, Terapias Integrativas e

Complementares, gestão & marketing, biossegurança,

tecnologias que permeiam a Odontologia, tratamento de

pacientes com envelhecimento precoce bucal,

reabilitação de sorrisos, mitos em clareamento dental,

próteses digitais, distúrbios respiratórios do sono,

cirurgia guiada, entre muitos outros temas que serão

discutidos durante os quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita As vacinas Tríplice viral (sarampo,

caxumba e rubéola), Hepatite B, Duplo adulto (difteria e

tétano), Febre Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer

adulto) estarão disponíveis gratuitamente aos

congressistas no estande da Prefeitura de São Paulo,

numa parceria com o CROSP e a APCD. Além disso,

aqueles que se interessarem poderão fazer testes

rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O atendimento

será das 12 às 16h, mediante a apresentação de

carteira de vacinação, RG, CPF ou cartão SUS.

Programação Social Todos os dias, a partir das 20h, a

praça de alimentação do CIOSP terá uma atração

especial. A inauguração do evento (25) será por conta

de Breno Faria e Bateria Show. Na quinta-feira (26) será

a vez de Diogo Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo

Revelação e no sábado (28) o encerramento será com o

grupo Fundo de Quintal. Todos os shows serão abertos

ao público do Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:
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Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que
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o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Fórum de Sustentabilidade

Este site tem objetivo de divulgar e ser um espaço para

debate de iniciativas sociais, educacionais, econômicas

e ambientais que contribuam para a construção de um

mundo mais sustentável.

Pesquisar por:

Notícias Corporativas

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço
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instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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A 40ª edição do CIOSP será realizada, de 25 a 28 de

janeiro, no Expo Center Norte

27/01/2023 14h35

Por: João Paulo Carrilho Fonte: Agência Dino

divulgação

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões
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dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Veja também

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,
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CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Economia Negócios

Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo

A 40ª edição do CIOSP será realizada, de 25 a 28 de

janeiro, no Expo Center Norte

27/01/2023 14h30

Por: Redação Fonte: Agência Dino

divulgação

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões
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dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Veja também

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo

27/01/2023

Notícias Corporativas

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da
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Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Economia Negócios

Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo

A 40ª edição do CIOSP será realizada, de 25 a 28 de

janeiro, no Expo Center Norte

27/01/2023 às 14h31

Por: Fábio Costa Pinto / Jornalista Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

divulgação

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.
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Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Website: https://crosp.org.br/

FONTE/CRÉDITOS: DINO

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP

85



Veículo: Jornal da Cidade Online – Poços de Caldas Estado: Minas Gerais
Data: 27/01/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São

Paulo

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Dino

continua depois da publicidade

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da
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área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São

Paulo
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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São Paulo 27/1/2023 - A 40ª edição do CIOSP será

realizada, de 25 a 28 de janeiro, no Expo Center Norte

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

90

http://m.knew.in/n/NenX9xc5tG7-j3KW6HPwkLqjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/NenX9xc5tG7-j3KW6HPwkLqjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2023/01/27/74025765/74025765_site.jpg


Veículo: Jornal Tribuna Estado:

Data: 27/01/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Website: https://crosp.org.br/

Leia mais

Patrocínio

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço
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instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo

27 de janeiro de 2023

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital
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mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Autor: DINO

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que
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o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo

27 de janeiro de 2023 Off Por

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital
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mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.
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Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo

Por DINO

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital
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mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Notícias relacionadas

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Autor: DINO

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que
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o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

O post Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo apareceu primeiro em

Poços entre Aspas.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária. De

acordo com a organização do Congresso, este ano, a

grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas. Em junho de

2022, após um hiato de 2 anos causado pela pandemia

de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu formato

presencial. A última edição, no entanto, ocorreu em

meio a um processo de readaptação e, portanto, não se

manteve fiel ao local e a data costumeira do evento.

Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP volta à

normalidade e acontece no Expo Center Norte, em São

Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro. CROSP no

CIOSP Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos. Além

disso, o estande do CROSP contará com reuniões dos

integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões, dos

Grupos e de outros setores do Conselho. Quem passar

por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento. 'É

fundamental destacar a importância de participar de um

evento como este, que reúne a família da Odontologia

com todas as profissões presentes aqui no CIOSP.

Neste período, São Paulo se torna a capital mundial da

Odontologia e recebe grandes nomes da área, que

trazem palestras e pesquisas de diversos estados e de

outros países. Vale ressaltar, também, que o evento

conta com a participação de 250 expositores nacionais

e internacionais organizados em uma área de mais de

56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes. Apresentação de livros No dia 25, o estande

do CROSP receberá a apresentação do livro 'Sorriso

que transforma vidas', do Cirurgião-Dentista e ex-

presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk. No dia 26,

a apresentação será da obra 'Odontologia À TÍPICA', da

Dra. Adriana Zink, membro da Câmara Técnica da

Odontologia para Pacientes com Necessidades
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Especiais e integrante do Comitê Gestor das Câmaras

Técnicas. Por fim, no dia 28 serão apresentados os

títulos 'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia',

do membro da Câmara Técnica de Ortodontia do

CROSP, Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à

imagem do homem. Odontologia integral à luz da

Antroposofia', de autoria da Dra. Célia Regina Lulo,

membro da Câmara Técnica de Fitoterapia e presidente

da Câmara Técnica de Odontologia Antroposófica do

CROSP. Programação Científica O CIOSP contará com

uma extensa Programação Científica. Os cursos serão

ministrados, das 9h30 às 18h30, nos auditórios e

abordarão temas como: Odontologia Estética,

Harmonização Orofacial, Terapias Integrativas e

Complementares, gestão & marketing, biossegurança,

tecnologias que permeiam a Odontologia, tratamento de

pacientes com envelhecimento precoce bucal,

reabilitação de sorrisos, mitos em clareamento dental,

próteses digitais, distúrbios respiratórios do sono,

cirurgia guiada, entre muitos outros temas que serão

discutidos durante os quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita As vacinas Tríplice viral (sarampo,

caxumba e rubéola), Hepatite B, Duplo adulto (difteria e

tétano), Febre Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer

adulto) estarão disponíveis gratuitamente aos

congressistas no estande da Prefeitura de São Paulo,

numa parceria com o CROSP e a APCD. Além disso,

aqueles que se interessarem poderão fazer testes

rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O atendimento

será das 12 às 16h, mediante a apresentação de

carteira de vacinação, RG, CPF ou cartão SUS.

Programação Social Todos os dias, a partir das 20h, a

praça de alimentação do CIOSP terá uma atração

especial. A inauguração do evento (25) será por conta

de Breno Faria e Bateria Show. Na quinta-feira (26) será

a vez de Diogo Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo

Revelação e no sábado (28) o encerramento será com o

grupo Fundo de Quintal. Todos os shows serão abertos

ao público do Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital
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mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

? Quais são as principais profissões da área de

tecnologia? Manaus Previdência realiza censo híbrido a

partir de fevereiro ?

Você pode gostar também

DINO

DINO

DINO

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Relacionado

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP

117



Veículo: Portal TV Cariri Estado: Ceará
Data: 27/01/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e entidades do setor em São

Paulo

Clique aqui para abrir a imagem

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital
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mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária. De

acordo com a organização do Congresso, este ano, a

grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas. Em junho de

2022, após um hiato de 2 anos causado pela pandemia

de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu formato

presencial. A última edição, no entanto, ocorreu em

meio a um processo de readaptação e, portanto, não se

manteve fiel ao local e a data costumeira do evento.

Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP volta à

normalidade e acontece no Expo Center Norte, em São

Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro. CROSP no

CIOSP Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos. Além

disso, o estande do CROSP contará com reuniões dos

integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões, dos

Grupos e de outros setores do Conselho. Quem passar

por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento. 'É

fundamental destacar a importância de participar de um

evento como este, que reúne a família da Odontologia

com todas as profissões presentes aqui no CIOSP.

Neste período, São Paulo se torna a capital mundial da

Odontologia e recebe grandes nomes da área, que

trazem palestras e pesquisas de diversos estados e de

outros países. Vale ressaltar, também, que o evento

conta com a participação de 250 expositores nacionais

e internacionais organizados em uma área de mais de

56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes. Apresentação de livros No dia 25, o estande

do CROSP receberá a apresentação do livro 'Sorriso

que transforma vidas', do Cirurgião-Dentista e ex-

presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk. No dia 26,

a apresentação será da obra 'Odontologia À TÍPICA', da

Dra. Adriana Zink, membro da Câmara Técnica da

Odontologia para Pacientes com Necessidades
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Especiais e integrante do Comitê Gestor das Câmaras

Técnicas. Por fim, no dia 28 serão apresentados os

títulos 'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia',

do membro da Câmara Técnica de Ortodontia do

CROSP, Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à

imagem do homem. Odontologia integral à luz da

Antroposofia', de autoria da Dra. Célia Regina Lulo,

membro da Câmara Técnica de Fitoterapia e presidente

da Câmara Técnica de Odontologia Antroposófica do

CROSP. Programação Científica O CIOSP contará com

uma extensa Programação Científica. Os cursos serão

ministrados, das 9h30 às 18h30, nos auditórios e

abordarão temas como: Odontologia Estética,

Harmonização Orofacial, Terapias Integrativas e

Complementares, gestão & marketing, biossegurança,

tecnologias que permeiam a Odontologia, tratamento de

pacientes com envelhecimento precoce bucal,

reabilitação de sorrisos, mitos em clareamento dental,

próteses digitais, distúrbios respiratórios do sono,

cirurgia guiada, entre muitos outros temas que serão

discutidos durante os quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita As vacinas Tríplice viral (sarampo,

caxumba e rubéola), Hepatite B, Duplo adulto (difteria e

tétano), Febre Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer

adulto) estarão disponíveis gratuitamente aos

congressistas no estande da Prefeitura de São Paulo,

numa parceria com o CROSP e a APCD. Além disso,

aqueles que se interessarem poderão fazer testes

rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O atendimento

será das 12 às 16h, mediante a apresentação de

carteira de vacinação, RG, CPF ou cartão SUS.

Programação Social Todos os dias, a partir das 20h, a

praça de alimentação do CIOSP terá uma atração

especial. A inauguração do evento (25) será por conta

de Breno Faria e Bateria Show. Na quinta-feira (26) será

a vez de Diogo Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo

Revelação e no sábado (28) o encerramento será com o

grupo Fundo de Quintal. Todos os shows serão abertos

ao público do Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da
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área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária. De

acordo com a organização do Congresso, este ano, a

grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas. Em junho de

2022, após um hiato de 2 anos causado pela pandemia

de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu formato

presencial. A última edição, no entanto, ocorreu em

meio a um processo de readaptação e, portanto, não se

manteve fiel ao local e a data costumeira do evento.

Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP volta à

normalidade e acontece no Expo Center Norte, em São

Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro. CROSP no

CIOSP Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos. Além

disso, o estande do CROSP contará com reuniões dos

integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões, dos

Grupos e de outros setores do Conselho. Quem passar

por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento. 'É

fundamental destacar a importância de participar de um

evento como este, que reúne a família da Odontologia

com todas as profissões presentes aqui no CIOSP.

Neste período, São Paulo se torna a capital mundial da

Odontologia e recebe grandes nomes da área, que

trazem palestras e pesquisas de diversos estados e de

outros países. Vale ressaltar, também, que o evento

conta com a participação de 250 expositores nacionais

e internacionais organizados em uma área de mais de

56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes. Apresentação de livros No dia 25, o estande

do CROSP receberá a apresentação do livro 'Sorriso

que transforma vidas', do Cirurgião-Dentista e ex-

presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk. No dia 26,

a apresentação será da obra 'Odontologia À TÍPICA', da

Dra. Adriana Zink, membro da Câmara Técnica da

Odontologia para Pacientes com Necessidades
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Especiais e integrante do Comitê Gestor das Câmaras

Técnicas. Por fim, no dia 28 serão apresentados os

títulos 'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia',

do membro da Câmara Técnica de Ortodontia do

CROSP, Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à

imagem do homem. Odontologia integral à luz da

Antroposofia', de autoria da Dra. Célia Regina Lulo,

membro da Câmara Técnica de Fitoterapia e presidente

da Câmara Técnica de Odontologia Antroposófica do

CROSP. Programação Científica O CIOSP contará com

uma extensa Programação Científica. Os cursos serão

ministrados, das 9h30 às 18h30, nos auditórios e

abordarão temas como: Odontologia Estética,

Harmonização Orofacial, Terapias Integrativas e

Complementares, gestão & marketing, biossegurança,

tecnologias que permeiam a Odontologia, tratamento de

pacientes com envelhecimento precoce bucal,

reabilitação de sorrisos, mitos em clareamento dental,

próteses digitais, distúrbios respiratórios do sono,

cirurgia guiada, entre muitos outros temas que serão

discutidos durante os quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita As vacinas Tríplice viral (sarampo,

caxumba e rubéola), Hepatite B, Duplo adulto (difteria e

tétano), Febre Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer

adulto) estarão disponíveis gratuitamente aos

congressistas no estande da Prefeitura de São Paulo,

numa parceria com o CROSP e a APCD. Além disso,

aqueles que se interessarem poderão fazer testes

rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O atendimento

será das 12 às 16h, mediante a apresentação de

carteira de vacinação, RG, CPF ou cartão SUS.

Programação Social Todos os dias, a partir das 20h, a

praça de alimentação do CIOSP terá uma atração

especial. A inauguração do evento (25) será por conta

de Breno Faria e Bateria Show. Na quinta-feira (26) será

a vez de Diogo Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo

Revelação e no sábado (28) o encerramento será com o

grupo Fundo de Quintal. Todos os shows serão abertos

ao público do Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP
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Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo
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de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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entidades do setor em São Paulo

A 40ª edição do CIOSP será realizada, de 25 a 28 de

janeiro, no Expo Center Norte

27/01/2023 às 14h31

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

divulgação

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.
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Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de
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um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

anuncio patrocinado

Anunciando...

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no
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CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de
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mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo

A 40ª edição do CIOSP será realizada, de 25 a 28 de

janeiro, no Expo Center Norte

DINO

https://crosp.org.br/

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,
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dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que

o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.
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No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - CRO-SP
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) estará presente na 40ª edição do Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). O

Conselho preparou um estande interativo para

atendimento aos profissionais inscritos e esclarecimento

de dúvidas, além de espaço para o encontro de trabalho

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões

Temáticas e dos Grupos de Trabalho do CROSP.

Promovido anualmente pela Associação Paulista de

Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP tem o objetivo

de colocar em pauta os avanços e novidades do

mercado odontológico aos profissionais da área. Os

participantes terão acesso a estandes, cursos,

workshops, palestras e programação científica que, de

forma sinérgica, traduzem as inovações tecnológicas do

setor e promovem um contato e aperfeiçoamento

técnico entre estudantes, recém-formados, cirurgiões-

dentistas, professores, técnicos e auxiliares em Saúde

Bucal e técnico e auxiliares em Prótese Dentária.

De acordo com a organização do Congresso, este ano,

a grade científica será 100% gratuita e estará composta

por mais de 60 cursos nas mais diversas áreas

odontológicas, com temas atuais ministrados por

professores renomados e especialistas.

Em junho de 2022, após um hiato de 2 anos causado

pela pandemia de Covid-19, o CIOSP retornou ao seu

formato presencial. A última edição, no entanto, ocorreu

em meio a um processo de readaptação e, portanto,

não se manteve fiel ao local e a data costumeira do

evento. Agora, em 2023, em sua 40ª edição, o CIOSP

volta à normalidade e acontece no Expo Center Norte,

em São Paulo, entre os dias 25 e 28 de janeiro.

CROSP no CIOSP

Para prestar atendimento aos inscritos que vão

participar do Congresso, o CROSP terá um estande

com mais de 360 m2 onde serão disponibilizados

diversos serviços. Os profissionais que desejarem se

inscrever ou regularizar a sua situação junto ao

Conselho, por exemplo, poderão realizar os

procedimentos de forma presencial e receber as

orientações necessárias, além de receber informações

sobre especialidades, cursos e cancelamentos.

Além disso, o estande do CROSP contará com reuniões

dos integrantes das Câmaras Técnicas, das Comissões,

dos Grupos e de outros setores do Conselho. Quem

passar por lá também poderá tirar fotos em um espaço

instagramável, pensado e elaborado para o evento.

'É fundamental destacar a importância de participar de

um evento como este, que reúne a família da

Odontologia com todas as profissões presentes aqui no

CIOSP. Neste período, São Paulo se torna a capital

mundial da Odontologia e recebe grandes nomes da

área, que trazem palestras e pesquisas de diversos

estados e de outros países. Vale ressaltar, também, que
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o evento conta com a participação de 250 expositores

nacionais e internacionais organizados em uma área de

mais de 56 mil m²', pontuou o presidente do CROSP, Dr.

Braz Antunes.

Apresentação de livros

No dia 25, o estande do CROSP receberá a

apresentação do livro 'Sorriso que transforma vidas', do

Cirurgião-Dentista e ex-presidente do CROSP, Dr. Emil

Adib Razuk.

No dia 26, a apresentação será da obra 'Odontologia À

TÍPICA', da Dra. Adriana Zink, membro da Câmara

Técnica da Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais e integrante do Comitê Gestor

das Câmaras Técnicas.

Por fim, no dia 28 serão apresentados os títulos

'MARPE: Expandindo os limites da Ortodontia', do

membro da Câmara Técnica de Ortodontia do CROSP,

Dr. Júlio de Araújo Gurgel, e 'O Dente à imagem do

homem. Odontologia integral à luz da Antroposofia', de

autoria da Dra. Célia Regina Lulo, membro da Câmara

Técnica de Fitoterapia e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia Antroposófica do CROSP.

Programação Científica

O CIOSP contará com uma extensa Programação

Científica. Os cursos serão ministrados, das 9h30 às

18h30, nos auditórios e abordarão temas como:

Odontologia Estética, Harmonização Orofacial, Terapias

Integrativas e Complementares, gestão & marketing,

biossegurança, tecnologias que permeiam a

Odontologia, tratamento de pacientes com

envelhecimento precoce bucal, reabilitação de sorrisos,

mitos em clareamento dental, próteses digitais,

distúrbios respiratórios do sono, cirurgia guiada, entre

muitos outros temas que serão discutidos durante os

quatro dias de Congresso.

Vacinação gratuita

As vacinas Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),

Hepatite B, Duplo adulto (difteria e tétano), Febre

Amarela, Meningo C e Covid-19 (Pfizer adulto) estarão

disponíveis gratuitamente aos congressistas no estande

da Prefeitura de São Paulo, numa parceria com o

CROSP e a APCD.

Além disso, aqueles que se interessarem poderão fazer

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e C e HIV. O

atendimento será das 12 às 16h, mediante a

apresentação de carteira de vacinação, RG, CPF ou

cartão SUS.

Programação Social

Todos os dias, a partir das 20h, a praça de alimentação

do CIOSP terá uma atração especial. A inauguração do

evento (25) será por conta de Breno Faria e Bateria

Show. Na quinta-feira (26) será a vez de Diogo

Nogueira, na sexta-feira (27) do Grupo Revelação e no

sábado (28) o encerramento será com o grupo Fundo

de Quintal. Todos os shows serão abertos ao público do

Congresso.

O post Congresso de Odontologia reúne profissionais e

entidades do setor em São Paulo apareceu primeiro em

Infotec Blog.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP

148



Veículo: BBC Brasil Estado: Nacional
Data: 25/01/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

Brasileira com fissura labiopalatina posa para Vogue Portugal e vira

modelo de batom

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Simone Machado

Simone Machado

De São José do Rio Preto (SP) para BBC News Brasil

Foi ainda na gestação que a mãe da maquiadora e

modelo Raiza Bernardo Barbosa, de São Roque (São

Paulo), descobriu que a filha nasceria com fissura

labiopalatina, característica conhecida antigamente

como lábio leporino.

Sem saber exatamente o que era essa malformação, a

mulher foi encaminhada para acompanhamento no

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais

(HRAC/Centrinho) da USP, em Bauru, onde Raiza, de

26 anos, faz reabilitação e tratamento até hoje. (Veja

mais abaixo o que é a fissura labiopalatina e o

tratamento oferecido no Brasil.)

"O meu diagnóstico foi uma surpresa, a minha mãe não

sabia do que se tratava e na minha família não havia

caso da fissura labiopalatina. Naquela época, não tinha

internet, as informações eram mais escassas, minha

mãe conta que teve que buscar informação tudo de

forma manual, conversando com as pessoas e com os

médicos", conta a maquiadora.

Logo aos oito meses de vida, Raiza passou pela

primeira cirurgia para corrigir o lábio. No total, ela já fez

quatro procedimentos, incluindo um enxerto labial - os

procedimentos fecharam a fissura no lábio, no céu da

boca e repararam a malformação na gengiva. A fissura

de Raiz é unilateral e afeta o nariz e a boca do lado

esquerdo do rosto. Outras duas cirurgias ainda devem

ser feitas.

"Também coloquei um aparelho interno no ouvido

esquerdo - por causa da malformação, tive perda da

audição. Para terminar meu tratamento, ainda falta fazer

uma cirurgia para reparar o meu nariz e outra para

deslocar a mandíbula", acrescenta Raiza.

Já são mais de duas décadas de tratamento e

acompanhamento com uma equipe multidisciplinar

composta por diversos especialistas como

fonoaudiólogo, dentistas, otorrinolaringologistas,

psicólogos e cirurgiões plásticos.

Preconceito

Raiza afirma que os procedimentos cirúrgicos e a

recuperação nunca foram um problema. Porém, lidar

com os olhares das pessoas e o preconceito foi algo

que a fez por muito tempo tentar se esconder do

mundo.

Segundo a maquiadora, a adolescência foi a pior fase.

Por ser vítima de bullying na escola, ela tentava cobrir a

cicatriz e corrigir imperfeições causadas pela fissura

labiopalatina com maquiagens e evitava até mesmo

falar para que os outros alunos não fizessem piadas

com sua voz, que tinha tom anasalado devido à
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malformação.

"A minha infância foi bem tranquila, eu brincava, sorria,

não tinha muito entendimento da situação e, para mim,

era tudo normal. Já na adolescência foi quando eu

conheci o preconceito. Ter que ir para escola era muito

difícil porque eu queria me enquadrar no meio dos

outros alunos, mas nem sempre conseguia, então

evitava sair, conversar e tive um bloqueio psicológico

onde eu nunca falava sobre a minha fissura, o assunto

me machucava bastante", conta.

Exposição nas redes sociais

Foi aos 21 anos que a maquiadora conta que passou a

se aceitar novamente e então decidiu começar a falar

sobre o assunto nas redes sociais. Além do seu perfil

pessoal, ela criou a página Beleza Fissurada no

Instagram, dedicada totalmente ao tema.

Nas redes sociais, a maquiadora produz conteúdos

sobre autoestima, empoderamento feminino e aborda a

questão do padrão de beleza irreal imposto pela

sociedade em geral. A maioria dos seguidores, cerca de

80%, são pessoas com fissura labiopalatina, e Raiza se

tornou uma ativista da causa.

"Hoje a fissura, para mim, é um propósito. Quando eu

era adolescente, nunca tive uma pessoa que fosse

fissurada para eu me inspirar, então eu tive que ser a

minha própria inspiração. Por isso, busco falar do

assunto mostrando as dificuldades e também que é

possível ter uma vida normal", diz.

E foi justamente através das redes sociais que Raiza foi

ganhando espaço e também passou a fazer palestras

sobre o tema. Durante uma ação social que foi como

convidada, ela conheceu a modelo Isabel Hickman, que

tem um filho que nasceu com a fissura, e foi indicada

para ser a primeira mulher com a condição a fazer um

ensaio fotográfico para a revista Vogue de Portugal.

Após as fotos, publicadas na edição de dezembro,

diversas portas se abriram para a maquiadora, que

recebeu convites de marcas de maquiagem para

propagandas, principalmente de batons.

"Representar a causa, para mim, tem sido um legado. A

gente precisa trazer mais informações sobre o tema,

ainda existe uma carência muito grande para essas

pessoas. É preciso desmistificar o assunto, trazer a

verdade e não romantizar os desafios", finaliza.

O que é a fissura labiopalatina

A fissura labiopalatina é a malformação craniofacial

mais comum no nascimento, atingindo um a cada 650

bebês no Brasil. Durante a gestação, podem ocorrer

falhas na formação facial, levando ao aparecimento da

fissura labial (lábio aberto) e da fissura palatina ("céu da

boca aberto").

Há dois tipos de fissuras e a distinção entre elas está

ligada aos fatores que levam a sua ocorrência. As

fissuras não sindrômicas - mais comuns, com 70% dos

casos registrados -, têm origem multifatorial, ou seja,

interações entre fatores ambientais e genéticos. Os

fatores ambientais mais conhecidos que são de risco

para as fissuras são: bebida alcoólica, cigarros e alguns

medicamentos como corticoides e anticonvulsivantes,

quando utilizados pela mãe no primeiro trimestre da

gestação.

Já as fissuras sindrômicas podem ser causadas por

mutações gênicas e por alterações cromossômicas.

"Já nos primeiros ultrassons, normalmente feitos aos

três meses de gestação, é possível diagnosticar a

presença das fissuras. Após o diagnóstico, a gestante

precisa ser encaminhada para serviços especializados

para receber a orientação de todos os cuidados que o

bebê vai precisar receber após o nascimento", explica

Daniela Franco Bueno, cirurgiã dentista, membro do

corpo clínico do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus

e Hospital Sírio-Libanês.

O Hospital Municipal Infantil Menino Jesus (HMIMJ),

gerido pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio
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Libanês, é referência para os pacientes nascidos com

fissuras labiopalatinas na capital paulista. Por meio do

programa Mãe Paulistana, os bebês de maternidades

públicas da cidade de São Paulo que nascem com a

malformação são encaminhados para o HMIMJ, onde

fazem o tratamento com a equipe multidisciplinar

gratuitamente.

Tratamento

O tratamento da fissura labiopalatina é complexo,

envolve uma equipe multidisciplinar e se estende por

grande parte da vida do paciente. Tudo é oferecido

gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O indicado é que logo nos primeiros meses de vida

sejam colocados modeladores nasais e aparelhos

ortopédicos funcionais intra-bucais, quando necessário,

e então, entre 3 e 6 meses de idade, é realizada a

cirurgia de queiloplastia (para fechar o lábio).

"O acompanhamento deve começar na gestação porque

essas crianças vão ter alguma dificuldade de

alimentação, principalmente no caso de fissuras mais

amplas, e a depender da extensão, pode comprometer

a amamentação e alimentação desse bebê", explica o

médico Cristiano Tonello, chefe do departamento

Hospitalar do HRAC-USP (Hospital de Reabilitação de

Anomalias Craniofaciais da USP), referência no

tratamento da fissura labiopalatina, no interior de São

Paulo. Atualmente, cerca de 50 mil pessoas fazem

acompanhamento no hospital pelo SUS.

Com aproximadamente 18 meses, é realizada a

palatoplastia (para fechar o palato) e, aproximadamente,

entre 7 e 12 anos é realizado o enxerto ósseo alveolar -

onde se tira o osso da crista ilíaca (bacia) e coloca para

fechar o osso alveolar (osso embaixo da gengiva). Esse

procedimento também pode ser realizado na fase

adulta.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista
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Medicamentos usados para depressão e ansiedade podem prejudicar os

dentes

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: V.S.S.
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Última atualização: 26 janeiro, 2023

O uso frequente de determinados medicamentos, entre

eles aqueles indicados para o tratamento de ansiedade

e depressão, pode prejudicar muito a dentição.

Isso se dá devido à redução da saliva, que provoca

boca seca e o ranger de dentes, também chamado de

bruxismo, efeitos colaterais de alguns remédios

indicados em tratamentos psiquiátricos. Com o

'detergente natural da boca' reduzido, aumenta o

acúmulo de restos de alimentos, células mortas e

bactérias na boca, tornando o ambiente favorável para a

aparição de cheiros ruins.

O bruxismo, por si só, prejudica a arcada dentária com o

encurtamento dos dentes a longo prazo. Porém, a boca

seca também é algo negativo, já que a saliva é um

líquido essencial para equilibrar a acidez da boca.

'Ficar com os dentes ressecados, porque a salivação

está baixa, com ácido atacando os dentes e, ainda por

cima, rangendo os dentes, esfregando um dente no

outro, é a forma do caos', alerta o cirurgião-dentista

Andreas Koren, sócio e diretor clínico da Signature

Clínica Boutique.

A principal causa da sensibilidade é a agressão ácida,

que penetra no dente. Ela pode ser influenciada pelo

estresse ou pelo próprio organismo.

'Existe um desequilíbrio causado por estresse que se

chama microrrefluxo velado. Durante a noite, quando

estamos dormindo, acabamos tendo pequenos eventos

de refluxo e, ao longo de dias ou semanas, ou meses,

dependendo do estresse pelo qual a pessoa está

passando, a acidez da boca fica sempre alta', explica

Koren.

O uso de antidepressivos e o bruxismo se apresenta

mais fortemente associado a determinados fármacos.

Os mais comuns são os antidepressivos inibidores

seletivos da recaptação da serotonina (ISRS).

Nas bulas de remédios como sertralina, fluoxetina,

alprazolam, diazepam e clonazepam é possível

encontrar 'secura de boca' na seção Reações. Portanto,

o indicado, antes de dar início a algum tratamento

medicamentoso, é consultar um especialista em halitose

para analisar o fluxo salivar.

Deste modo, o profissional poderá decidir se inicia o

tratamento das glândulas paralelo ao início do uso do

antidepressivo ou se apenas será preciso acompanhar o

quadro a cada 30 dias.

Caso opte pela segunda opção, o dentista deverá se

atentar ao grau de redução da produção salivar do

paciente e, se necessário, entrar com um estímulo para
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que as glândulas voltem a trabalhar em níveis normais

de volume, viscosidade e densidade.

Informações: Terra, Portal Plural.

Pode interessar a você...

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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