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Quero, inicialmente, agradecer à 
classe odontológica paulista que nos prestigiou, mais uma 
vez, com a eleição da chapa 1, concedendo-nos 70,43% 
dos votos válidos - uma prova de que a grande maioria 
dos colegas reconhece o nosso trabalho e a nossa dedica-
ção à classe. 

Entretanto, ainda há muito a fazer, e 
temos constantemente solicitado aos colegas que se mani-
festem e enviem suas colaborações e sugestões para as lutas 
do CROSP. A crítica construtiva, acompanhada de projetos 
e propostas objetivas e factíveis, tem grande valor e é uma 
colaboração preciosa para a melhoria continuada de nossos 
trabalhos. 

Sempre que enfrentamos grandes 
disputas - contra o abuso do aumento dos tributos ou 
contra atitudes que venham atingir as prerrogativas da 
profissão fazendo ameaças aos colegas, extrapolado suas 
competências - encontramos o apoio decisivo da classe 
odontológica. 

É preciso que cada colega, no âm-
bito de seu trabalho ou na comunidade em que atua, por 
meio de participação em reuniões, seminários, debates so-
bre o assunto de interesse da coletividade, para demons-
trar que o cirurgião-dentista compartilha das lutas em prol 
da melhoria da saúde e do bem-estar da coletividade, seja 
nas grandes, médias e pequenas cidades, escrevendo arti-
gos nos jornais, bem como dando entrevistas nas rádios e 
TVs, enaltecendo o valor da saúde bucal para saúde geral. 

Se cada cirurgião-dentista fizer 
uma ação por ano podemos imaginar que a resultante 
seria enorme; ou seja, de 60.000 atividades que colo-

cariam a nossa profissão constantemente na mídia de 
maneira valorizada. 

O CROSP realizou no dia 19 de 
abril de 2009, por meio da VUNESP (Fundação para o 
Vestibular da Universidade Estadual Paulista) a prova de 
seleção - visando a contratação de funcionários, tendo as 
provas ocorridas na Capital e onze cidades do interior 
do Estado -, foi amplamente divulgada, proporcionando 
a oportunidade de inúmeros colegas concorrerem às 71 
vagas de cirurgião-dentista fiscal. 

A VUNESP é uma fundação públi-
ca, com personalidade jurídica de direito público, sem 
fins lucrativos com plena autonomia em todas as fases do 
processo de seleção, inclusive na elaboração das provas. 

A Fundação da VUNESP tem con-
ceito nacional na elaboração de provas de seleção da Ma-
gistratura, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Fuvest 
(até 2007), vestibular da Unesp etc. 

Foi a primeira vez que o CROSP 
realizou uma prova de seleção de tal magnitude, sob a di-
reção de uma entidade reconhecida pela sua competência, 
seriedade, capacidade e com total isenção. A prova de sele-
ção pública é medida saneadora, que reconhece o mérito 
dos candidatos, sem privilégios de qualquer natureza. 

Uma Odontologia valorizada 
pede esforço conjunto da classe

EDITORIAL

Um grande abraço do

Emil Adib Razuk

Presidente
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Dentro de uma eleição 
transparente e democrá-
tica, foi eleita no dia 14 

de fevereiro para dirigir o Conse-
lho Regional de Odontologia de 
São Paulo no biênio 2009-2011 
a Chapa 1, encabeçada pelo Dr. 
Emil Adib Razuk. Dos 43.547 
votos válidos, a Chapa 1 recebeu 
30.355 votos, 70,43% do total, e a 
Chapa 2, 13.162 votos. A Chapa 
1 - “Seriedade, trabalho e transpa-
rência” - foi eleita com o slogan 
“O CROSP em constante renova-
ção”, sintetizando o espírito da 
atual gestão de contínua evolução 
em prol da saúde bucal da popu-
lação e da Odontologia de São 
Paulo.

Tanto a Chapa 1 como a 
Chapa 2 enalteceram a lisura dos 
procedimentos eleitorais da Co-
missão que dirigiu os trabalhos.

A eleição aconteceu nos 
dias 12 e 13 de fevereiro. A conta-
gem dos votos foi feita por leitura 
ótica no dia 14, o que permitiu 
que o resultado fosse anunciado 
no mesmo dia. 

Na ata final dos trabalhos 
de apuração, os representantes 
das Chapas 1 e 2, assim como os 
representantes do CFO - o Dr. 
Mario Ferraro Tourinho Filho, da 
Bahia, e Prof. Dr. Emanuel Dias 
de Oliveira, de Pernambuco -, re-
conheceram a imparcialidade do 
processo eleitoral e ratificaram o 
resultado que elegeu a Chapa 1 

Chapa 2 reconhece a lisura 
do processo eleitoral

Chapa 1 vence as eleições do CROSP com mais de 
70% dos votos válidos

para dirigir o CROSP nos próxi-
mos dois anos e assegurou a le-
gitimidade da vontade da classe 
odontológica de São Paulo.

O conselheiro do CFO, 
Dr. Mário Ferraro, afirmou que 
o CROSP, pela sua dimensão e 
importância, exigiu que o Conse-
lho Federal enviasse observadores 
para acompanhar todo o processo 
eleitoral até o resultado final. “São 
Paulo é importante no contexto 
da Odontologia, por isso, a ex-
pectativa do Federal”, disse. “Pre-
senciamos aqui uma boa e digna 
confraternização. Os representan-
tes das chapas corresponderam às 
expectativas, protagonizando um 
pleito tranquilo”, avaliou.

Outro conselheiro do CFO, 
Dr. Emanuel Dias, também con-
siderou que a eleição acontecera 
dentro da normalidade, “numa 
demonstração de democracia e 
respeito como deve ser”. Segun-
do ele, a eleição refletiu a legíti-
ma vontade da classe, uma vez 
que o espectro eleitoral foi bem 
construído de maneira respeitosa, 
dando condições para que a classe 
elegesse quem desejasse para con-
duzir o CROSP nos próximos 
dois anos. “Foram mais de 50 mil 
pessoas expressando-se livremente 
entre as duas chapas. Os colegas 
tiveram oportunidade de avaliar 
as propostas de ambas.” 

Os observadores do CFO 
apresentaram um relatório ao pre-
sidente do Federal que depois foi 
repassado ao plenário.

ELEIÇÃO

Carteira do CRO com carimbo da eleição de 2009. Dr. Emil 
Adib Razuk, que encabeçou a Chapa 1, votando na sede da 
avenida Paulista
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ELEIÇÃO

O Dr. José Ângelo, presi-
dente da Comissão Eleitoral e 
um dos grandes responsáveis pela 
boa condução do processo eleito-
ral, afirmou que, de fato, o pleito 
transcorreu muito bem, sem inci-
dentes. “O comparecimento maci-
ço dos eleitores não provocou filas 
extensas e as 20 equipes que traba-
lharam na eleição corresponderam 
à altura”, afirmou. Cerca de 200 
cirurgiões-dentistas voluntários 
e funcionários trabalharam nas 
eleições. Outros 100 profissionais 
foram mobilizados para a apura-
ção. Dr. Emil Adib Razuk, que 
encabeçou a chapa vencedora, 

afirmou que a eleição do CROSP 
foi uma demonstração de lisura 
e competência. “Não poderia ser 
diferente, pois o Conselho é o tri-
bunal da ética, e a ética é a ciência 
da moral.”

Dr. Fábio Bellucci Leite, 
que encabeçou a Chapa 2, reco-
nheceu a lisura do processo e da 
festa democrática da Odontolo-
gia com o “surpreendente” com-
parecimento dos cirurgiões-den-
tistas às urnas. “Percebemos que 
a classe se movimentou bastante 
nessa eleição. Foi uma oportuni-
dade de a classe se manifestar a 
favor ou não das propostas apre-

sentadas e como queria que a 
Odontologia fosse conduzida”, 
opinou.

O fiscal da Chapa 2, Dr. Ro-
bson Bizarro, também considerou 
que o processo eleitoral transcor-
reu da melhor maneira possível. 
“Tivemos um pequeno problema 
em um dos postos de votação por 
conta de o sistema ter caído, mas 
que foi resolvido em 20 minutos, 
sem prejuízo algum. Com jogo de 
cintura, tudo foi resolvido.”

Dr. Claudio Miyake, fiscal 
da Chapa 1, observou que con-
siderando o posto de votação da 
avenida Paulista, o mais movi-

mentado, a eleição foi “extrema-
mente tranquila, sem intercorrên-
cias, o que demonstrou o espírito 
de democracia da classe”. Para ele, 
as equipes trabalharam de manei-
ra simples e objetiva.

O CROSP é uma das prin-
cipais autarquias do país, repre-
senta cerca de 50 mil cirurgiões-
dentistas em atividade no Estado 
e é responsável por cuidar da 
fiscalização do exercício profis-
sional, regulamentar a profissão e 
trabalhar para que a Odontologia 
seja praticada dentro da ética vi-
sando à saúde bucal e a qualidade 
de vida da população.

Cirurgiã-dentista com criança de colo não foi impedimento para que 
o pleito tivesse a presença maciça de eleitores. Muitos remidos, 
que não eram obrigados por lei a votar, também compareceram em 
grande número
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ELEIÇÃO

Em sentido horário: membros da Comissão Eleitoral, 
observadores do CFO, leitura ótica de cédula, contagem 
eletrônica dos votos, pilhas de cédulas que chegaram pelo 
Correio, mesários, abertura por membros da Chapa 2 dos 
envelopes com as cédulas do interior
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O Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo reali-
zou mais uma vez a distribuição 
de fôlderes sobre o câncer bucal 
nos pedágios das estradas paulis-
tas. Do dia 6 a 21 de abril foram 
distribuídos 3 milhões de folhetos 
em pedágios da Via Oeste (Cas-
tello Branco, Raposo Tavares e 
Castelinho), da Ecovias (Imigran-
tes, Anchieta, Padre Manoel da 
Nóbrega e Rodovia Cônego Do-
menico Rangoni) e da AutoBan 
(Bandeirantes e Anhanguera).

Os fôlderes, que têm a 
top model Caroline Bittencourt 
como modelo para o auto-exame,  
orientam as pessoas como iden-
tificar lesões que podem indicar 
câncer bucal e informam sobre a 
gravidade dessa doença que mata 
mais de 3,5 mil pessoas por ano 
em todo o país.

Não é a primeira vez que o 
CROSP desenvolve essa ação. Em 
2006, o Conselho também distri-
buiu 2.600.000 fôlderes nos pedá-
gios dessas três concessionárias. 
Considerando que cada folheto 
pode, em média, ser visto por 
quatro pessoas em cada veículo, o 
CROSP pretende atingir quase 12 
milhões de indivíduos.

No folder que o colega está 
recebendo juntamente com o jor-

Os folhetos trazem orien-
tação sobre como realizar 
o auto-exame e alertam 
sobre as lesões que podem 
resultar na manifestação 
cancerígena

CROSP distribuiu 3 milhões de fôlderes sobre câncer 
bucal nos pedágios das principais estradas

SERVIÇO

Funcionária da Ecovias, no pedágio do Km 32 da Imigrantes, 
entrega o folder do CROSP a motorista que está indo em 
direção ao litoral

nal “Novo Crosp”, ressalta a ne-
cessidade da visita periódica ao 
cirurgião-dentista, bem como os 
benefícios que uma boca saudável 
proporciona ao ser humano.

São os cirurgiões-dentistas 
de São Paulo preocupados com a 
saúde bucal da população.
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No último dia 30 de ja-
neiro, o Conselho Re-
gional de Odontologia 

de São Paulo, representado pelo 
seu presidente Dr. Emil Adib 
Razuk, a Associação Paulista de 
Cirurgiões-Dentistas, representa-
do pelo seu presidente Dr. Silvio 
Cecchetto, e o presidente da Co-
missão de Constituição e Justi-
ça da Assembleia Legislativa de 
São Paulo, Deputado Estadual 
Fernando Capez, estiveram no 
Departamento de Polícia Judici-
ária da Capital (DECAP), depar-
tamento responsável por todas 
as delegacias da Capital, para 
entregar ao Delegado Diretor 
da DECAP, Dr. Marco Antonio 
Pereira Novaes de Paula Santos, 
documentos que apontam even-
tuais ilegalidades cometidas nas 
cobranças da contribuição sin-
dical feitas pelo Sindicato dos 
Odontologistas do Estado de 
São Paulo (SOESP). Estavam 
presentes também à reunião o 
Delegado Assistente de Polícia 
do SIG (Setor de Investigações 
Gerais), Dr. Fernando Shimidit 
de Paula, o Delegado Seccional 

Dr. Marco Antonio Pereira 
Novaes de Paula Santos, 
diretor da Polícia Judici-
ária da Capital, recebeu 
em audiência as lideranças 
da classe odontológica e o 
Deputado Fernando Capez, 
presidente da Comissão 
de Justiça da Assembleia 
Legislativa

Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, CROSP 
e APCD entregam no DECAP documentos que tratam 

das irregularidades cometidas pelo SOESP
de Polícia, Dr. Dejar Gomes 
Neto, e o Promotor de Justiça, 
Dr. Marcelo Luiz Barone, os 
conselheiros Dr. Francisco Cou-
to Mota, Dr. Claudio Miyake, 
Drº Maria Lucia Zarvos Varellis 
e Dr. Marco Antonio Manfredi-
ni, além do diretor da APCD, 
Dr. Adriano Albano Forghieri.

O assunto virou, de fato, 
caso de polícia depois que o 
Ministério Público instaurou 
inquérito para investigar even-
tuais ilicitudes praticadas pelo 
SOESP. As apurações foram 
abertas por determinação do 
Procurador Geral de Justiça, Dr. 
Fernando Grella Vieira, que en-
tregou o caso ao Promotor de 
Justiça Dr. Marcelo Baroni. 

Dr. Fernando Grella Viei-
ra recebeu uma representação 
contra o Sindicato do Deputado 
Fernando Capez, em 17 de de-
zembro. Ele estava acompanha-
do do Dr. Emil Razuk e demais 
conselheiros, além do Dr. Silvio 
Cecchetto. 

Para o deputado, a reu-
nião no DECAP foi produtiva. 
“O Dr. Marco Antonio mos-
trou-se muito receptivo às de-
núncias e prometeu apurá-las e 
dar uma resposta em tempo há-
bil”, afirmou. Capez adiantou 
que a denúncia foi muito bem 
recebida também no Ministério 
Público do Estado de São Pau-
lo, com o encaminhamento do 
caso à Promotoria de Defesa do 
Consumidor.

No alto, a partir da esquerda: Dr. Marco Antonio Pereira 
Novaes de Paula Santos, Dr. Marcelo Luiz Barone, Dr. Dejar 
Gomes Neto, Deputado Fernando Capez, Dr. Emil Adib Razuk, 
Dr. Fernando Shimidit de Paula, Dr. Silvio Cechetto, Drª. Maria 
Lucia Zarvos Varellis, Dr. Marco Antonio Manfredini e Dr. 
Claudio Miyake
Acima, diretores e conselheiros da APCD e CROSP

POLÍCIA
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O SOESP envia correspondên-
cia genérica como “notificação 
extra-oficial”, sem identificação 
de destinatário e consignação 
do valor exato da dívida de cada 
cirurgião-dentista, portanto, em 
desacordo com as formalidades 
legais e demais princípios ele-
mentares de direito, cobrança da 
contribuição sindical permeada 
de várias irregularidades, onde 
os valores cobrados não possuem 
amparo legal; a arrecadação não 
ocorreu exclusivamente por in-
termédio da guia própria da Cai-
xa Econômica Federal; foram co-
bradas contribuições desde 1994, 
ou seja, há muito tempo prescri-
tas até o exercício 2003; foram 
cobradas contribuições sem a 

devida observância dos casos de 
cirurgiões-dentistas aposentados, 
remidos, servidores públicos es-
tatutários e empregados, fazendo 
ameaças que extrapolam as com-
petências do SOESP, como a cas-
sação do exercício profissional, 
cujo ato é de competência exclu-
siva do CROSP.

Após reuniões infrutíferas rea-
lizadas nos dias 17, 24 e 27 de 
junho com o SOESP, CROSP e 
APCD orientam os cirurgiões-
dentistas a suspenderem qual-
quer pagamento da contribui-
ção sindical até que o SOESP 
apresentasse a documentação 
solicitada diversas vezes pelas 
duas instituições e por cinco 
cirurgiões-dentistas sócios remi-
dos do SOESP.

O Deputado Estadual Fernando 
Capez, presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Assem-
bleia Legislativa, a pedido de inú-
meros cirurgiões-dentistas, realiza 
audiência pública para discutir a 
matéria.

Deputado Capez,  Dr. Emil Ra-
zuk e Dr. Silvio Cecchetto entre-
gam ao Procurador Geral de Jus-
tiça, Dr. Fernando Grella Vieira, 
representação contra o SOESP a 
fim de que o Ministério Público 
Estadual apure as possíveis ilega-
lidades e irregularidades perpe-
tradas pelo Sindicato.

O Promotor de Justiça do Minis-
tério Público Estadual, Dr. Mar-
celo Baroni, recebe a representa-

ção e determina a instauração de 
inquérito policial para investigar 
eventuais ilicitudes praticadas 
pela atual diretoria do SOESP. 

Dr. Emil Razuk, Dr. Silvio Cec-
chetto e o Deputado Fernando 
Capez vão à Delegacia de Po-
lícia Judiciária da Capital en-
tregar ao Delegado Diretor da 
DECAP, Dr. Marco Antonio 
Pereira Novaes de Paula Santos, 
documentos que comprovam as 
ilegalidades cometidas pelo Sin-
dicato nas cobranças da contri-
buição sindical retroativas ao 
exercício 2009.

CROSP entra com representação 
no Ministério Público do Trabalho 
contra valor da cobrança da contri-
buição de 2009.

O Conselho Regional de 
Odontologia de São 
Paulo sai mais uma vez 

em defesa do cirurgião-dentista 
contra a cobrança abusiva da con-
tribuição sindical perpetrada pelo 
Sindicato dos Odontologistas do 
Estado de São Paulo - SOESP. O 
CROSP entrou no Ministério 
Público do Trabalho com repre-
sentação contra o Sindicato que 
enviara aos cirurgiões-dentistas a 
cobrança da contribuição sindical 
de 2009 no valor de R$ 125,00, 
valor que está em desacordo com 
o previsto no artigo 580, inciso II, 

Sindicato enviou cobrança 
aos cirurgiões-dentistas de 
R$ 125,00, valor que exce-
de o estabelecido em lei

CROSP entra com representação no Ministério Público contra o 
valor da cobrança de contribuição sindical do SOESP de 2009

da Consolidação das Leis do Tra-
balho, em especial a contribuição 
paga pelos trabalhadores autôno-
mos e profissionais liberais.

O Setor Jurídico do Conse-
lho observa que esse valor, que foi 
fixado pelo Sindicato mediante 
deliberação em Assembleia, não 
encontra amparo na lei. “O Sindi-
cato não detém competência para 
fixar valor diverso do legalmente 
previsto (Art. 580, II, da CLT), 
sendo certo que a Constituição 
Federal prevê, em seu art. 8ª, a 
possibilidade de fixação em assem-
bleia apenas da contribuição para 
custeio do sistema confederativo, 
a qual só é obrigatória aos associa-
dos”, observam os advogados na 
representação.

Com a representação, o 

POLÍCIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR CHEFE DA COORDENADORIA DE INTE-
RESSES DIFUSOS E COLETIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DE SÃO PAULO. 

R E P R E S E N T A Ç Ã O

a fim de DENUNCIAR prática ilegal de cobrança de contribuição sindical pelo SINDICATO DOS 
ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelas seguintes razões:

O SOESP enviou a toda categoria dos cirurgiões-dentistas, cobrança da CONTRIBUIÇÃO SIN-
DICAL relativo ao exercício de 2009, com o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) e vencimento 
no dia 28 de fevereiro de 2009.

Ante ao exposto, protestando por todos os meios de provas em direito admitidas, o CONSELHO 
REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO requer a Vossa Excelência que, acolhendo a presente 
denúncia, proceda à competente averiguação das irregularidades recalcitrantemente perpetradas pelo 
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, especialmente no que se refere ao 
valor e a cobrança da contribuição sindical dos cirurgiões-dentistas, com a instauração das ações com-
petentes, coibindo as indigitadas cobranças, nos moldes em que vem sendo ilegalmente efetivadas.

Pede deferimento.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2009. 

CROSP espera que o Ministério 
Público do Trabalho investigue as 
irregularidades “recalcitrantemente 

perpetradas” pelo Sindicato, a fim 
de coibir as cobranças nos moldes 
em que vem sendo efetivadas.
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O Ministro da Educação 
Fernando Haddad, na 
sessão solene de aber-

tura do 27ª CIOSP, atendendo 
a uma solicitação da APCD, 
por meio do Prof. Dr. Raphael 
Baldacci Filho, anunciou que as 
faculdades de Odontologia de-
vem passar, ainda neste semestre, 
pelo processo de supervisão do 
MEC. A notícia foi muito bem 
recebida pelo Conselho, que se 
sente tranquilo sobre o assun-
to, porque tem se manifestado 
constantemente sobre a maté-
ria por entender que a forma-
ção dos profissionais passa por 
uma educação de qualidade. Dr. 
Emil Adib Razuk, presidente do 
CROSP, diz ter certeza de que 
“o ministro constituirá em bre-
ve essa comissão para analisar a 
qualidade dos cursos de Odon-
tologia”, assim como criou nas 
áreas da Medicina e Direito.

Em fevereiro do ano pas-
sado, o Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo en-
caminhou o ofício 0039/2008 
ao Ministro Fernando Haddad 
solicitando uma audiência para 
discutir três temas:

 1 - Debate sobre providên-
cias a serem adotadas em relação 
ao controle da qualidade na for-
mação de cirurgiões-dentistas no 

CROSP parabeniza decisão do Ministro Fernando Haddad 
de realizar supervisão das faculdades de Odontologia

país, a exemplo do mecanismo 
que está sendo implantado pelo 
MEC em relação aos cursos de 
Medicina, sob a coordenação do 
Prof. Dr. Adib Jatene, conforme 
reportagens veiculadas na im-
prensa; 

2 - Debate sobre a pós-gra-
duação, lato sensu, na área das 
Especialidades Odontológicas; 

3 - Inclusão da Associação 
Brasileira de Ensino Odontoló-
gico (ABENO) na relação de en-
tidades a serem consultadas para 
a elaboração das listas tríplices 
para as Câmaras do Conselho 
Nacional de Educação, conforme 
disposto na Portaria GM-42/08.

Esses assuntos foram apre-
ciados, em 15 de maio de 2008, 
em audiência, em Brasília, com 
representantes do MEC. O Secre-
tário de Educação Superior do 
MEC, Prof. Dr. Ronaldo Mota, 
e o diretor do Departamento 
de Supervisão da Educação Su-
perior - DESUP - Dr. Dirceu 
Nascimento, informaram ao 
CROSP que o Ministro Fernan-
do Haddad estava bem sensível 
às reivindicações do Conselho, 
conforme reportagem publicada 
na página 28 da edição nª 121 
(junho e junho de 2008) do jor-
nal “Novo Crosp”.

 O Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo para-
beniza e se coloca à disposição 
do Ministro Haddad para aju-
dar o MEC, se preciso, nessa ta-
refa de supervisão dos cursos de 
Odontologia.

CROSP tem se manifestado 
constantemente sobre a 
necessidade de o MEC ser 
mais rigoroso na fiscaliza-
ção das faculdades

FORMAÇÃO

No alto, o Ministro da Educação, Fernando Haddad. Acima, 
matéria da edição 121 do “Novo Crosp”, abordando a 
audiência dos conselheiros do CROSP com representantes do 
Ministério da Educação, que aconteceu no primeiro semestre 
de 2008. Na ocasião, o Conselho pediu maior rigor na 
fiscalização das faculdades de Odontologia a fim de melhorar 
a qualidade dos cursos
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No último dia 18 de feve-
reiro, o Diário Oficial da 
União, publicou a Por-

taria 302/2009 que pode tornar 
o programa Brasil Sorridente no 
maior empregador da Odontologia 
brasileira. A portaria estabelece que 
“os profissionais de Saúde Bucal do 
Programa Saúde da Família pode-
rão ser incorporados às Equipes de 
Agentes Comunitários de Saúde – 
EACS”. Essa norma desvincula a 
Equipe de Saúde Bucal da Equipe 
de Saúde da Fa-
mília, que pre-
cisa ter obriga-
toriamente um 
médico.

 O efeito 
prático disso é 
que as prefeitu-
ras, que hoje têm dificuldade para 
contratar e manter médicos den-
tro do Programa Saúde da Famí-
lia, continuarão a receber recursos 
do Ministério da Saúde para ter 
Equipes de Saúde Bucal mesmo 
que não consiga formar Equipes 
de Saúde da Família. Para o coor-
denador de Saúde Bucal do Mi-
nistério da Saúde, Dr. Gilberto 
Pucca, isso representa que, caso 
todos os municípios queiram 
formar Equipes de Saúde Bucal, 
25 mil novos postos de trabalho 
poderão ser criados para os cirur-
giões-dentistas em todo ao país.

 Segundo ele, existem hoje 

Cirurgião-dentista terá o 
auxílio de agentes comuni-
tários de saúde

Portaria do Ministério da Saúde permitirá ampliação de 
Equipes de Saúde Bucal em todo o país

no Brasil, 18 mil Equipes de Saú-
de Bucal, que atendem uma po-
pulação de 80 milhões de pessoas. 
Em 2003, esses números eram de 
4.200 e 20 milhões, respectiva-
mente. Com a portaria, poderão 
ser criadas 50 mil Equipes de Saú-
de Bucal. Ele ressalta que além da 
grande amplitude do mercado de 
trabalho o acesso da população 
cresce imensamente. 

 Ele comemora a portaria 
por entender que, embora haja o 
esforço de se formar equipes mul-
tidisciplinares na saúde, o acesso 
da população ao tratamento den-
tário não pode estar vinculado a 

outras profis-
sões. Segundo 
ele, só em 2008, 
foram descre-
denciadas qua-
se 700 Equipes 
de Saúde Bucal, 
porque os mu-

nicípios não conseguiram contra-
tar médicos para montar Equipes 
de Saúde da Família.

Para Dr. Gilberto Pucca, 
outra vantagem da portaria é que 
o cirurgião-dentista vai ganhar 
um profissional que facilitará seu 
trabalho: os agentes comunitários 
de saúde, aqueles que vão até as 
casas das pessoas, orientam, veri-
ficam quais famílias precisam de 
prioridade e quais os problemas 
que enfrentam.

Ele destacou o trabalho das 
entidades de classe, dos Conselhos 
Regionais, sobretudo do CROSP, 
em tornar realidade essa portaria. 

PROFISSÃO

“O Dr. Emil já há algum tempo 
vinha manifestando sua preo-
cupação particular com a perda 
que os cirurgiões-dentistas esta-
vam sofrendo no mercado de tra-
balho”, afirmou. Pucca diz que a 
próxima etapa é fazer com que 

“Dr. Emil já há algum tem-
po vinha manifestando sua 
preocupação particular com 
essa perda que os cirurgiões-
dentistas estavam sofrendo”, 
Dr. Gilberto Pucca

essas informações cheguem aos 
municípios e espera que as enti-
dades de classe ecoem a notícia 
da portaria para que os prefeitos 
fiquem sabendo que a partir de 
agora podem formar novas Equi-
pes de Saúde Bucal.
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O CROSP recebeu, em 5 de 
março, a visita do novo 
Secretário-Adjunto da 

Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo, Dr. José Maria Orlan-
do, que está percorrendo as ins-
tituições, os conselhos profissio-
nais e entidades de classe da área 
da saúde. Ele já fora recebido pela 
APCD, CREMESP, Santa Casa e 
Unifesp, por exemplo. Segundo 
o secretário-adjunto, a iniciativa é 
uma sinalização da pasta de esti-
mular a aproximação e o diálogo 
com os setores da saúde e saber 
“dos representantes de classe o 
que eles têm a sugerir, o que espe-

Conselho entregou minuta 
de protocolo de intenções 
para uma parceria da Vigi-
lância Sanitária para fis-
calizar exercício ilegal da 
Odontologia

Secretário-Adjunto Municipal da Saúde de São Paulo, em 
visita ao CROSP, diz que está aberto ao diálogo

ram da gestão”.
Na reunião, foi novamen-

te abordado pelo presidente do 
CROSP o compromisso assumi-
do pelo Prefeito Gilberto Kassab 
em duas ocasiões no ano passado 
de conceder a isonomia salarial 
aos cirurgiões-dentistas em rela-
ção aos médicos do serviço públi-
co de saúde municipal.

Dr. Emil Adib Razuk, 
presidente do 
CROSP, entre-
gou, na opor-
tunidade, uma 
minuta de um 
protocolo de 
intenções a ser 
firmado entre o 
Conselho e a secretaria que prevê 
uma cooperação mútua no cam-
po da fiscalização a fim de coibir 
o exercício ilegal da Odontologia, 
um tema que preocupa a autar-

quia. Pelo protocolo, em razão 
das dimensões da cidade de São 
Paulo, os agentes da Vigilância 
Sanitária do município passa-
riam a contar com o auxílio dos 
fiscais do CROSP. Essa equipe de 

fiscalização será 
composta por 
integrantes da 
Vigilância Sani-
tária e do Con-
selho.

Dr. Or-
lando assegurou 

que a prefeitura está dando aten-
ção à saúde bucal. Ele mencionou 
as AMAs Sorriso - unidades de 
assistência ambulatorial com a 
função de atendimento não agen-

dado de pacientes portadores de 
doenças de baixa e média com-
plexidade. “Na saúde bucal, espe-
ram-se resultados excepcionais da 
Ama-Sorriso, que com seus qua-
tro consultórios e equipos, aten-
derá a população das 12 às 19h. 
Se o problema do paciente não 
for resolvido pela complexidade 
apresentada, ele será encaminha-
do ao Centro de Especialidades 
Odontológicas”, explicou. “Pre-
tendemos de fato instalar unida-
des das Amas-Sorriso na cidade 
durante esta gestão.” O compro-
misso de campanha do prefeito 
Gilberto Kassab foi de criar 50 
AMAs-Sorriso para dar assistên-
cia odontológica.

A partir da esquerda: Drª. Eunice Cristina Gardieri, Drª. 
Maria Lucia Zarvos Varellis, Secretário-Adjunto da Secretaria 
Municipal da Saúde de São Paulo, Dr. José Maria Orlando, Dr. 
Emil Adib Razuk, Dr. Francisco Couto Mota, Dr. Marco Antonio 

Manfredini e Dr. Marco Antônio Rocco 

O compromisso do Prefeito 
Kassab de conceder isonomia 
salarial aos cirurgiões-den-
tistas do serviço público de 
saúde municipal foi novamen-
te abordado
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O conselheiro Dr. Marco 
Antonio Manfredini aproveitou 
para sugerir ao secretário-adjunto 
que a prefeitura recorresse ao pro-
grama Brasil Sorridente para a 
instalação de mais CEOs e equi-
pes do Programa Saúde Família. 
Dr. Manfredini lembrou que, 
enquanto em outros municípios 
50% do acesso ao tratamento den-
tário ocorre por meio dos CEOs 
e Equipes de Saúde Bucal do PSF, 
em São Paulo esse índice gira em 
torno de apenas 5%.

 Dr. José Maria Orlando 
destacou também que sua indi-
cação representa a continuidade 
do modelo de gestão de parceria 
com as OSs (Organizações So-
ciais), instituições contratadas 
pela prefeitura para dar atendi-
mento à população na área da 
saúde. O secretário-adjunto disse 
que a manutenção das OSs não 
exclui os funcionários públicos. 
Ele afirmou que os servidores da 
saúde continuarão sendo aprovei-
tados pela secretaria. À imprensa, 
o Secretário Municipal de Saúde, 
Januário Montone, afirmara em 
novembro de 2008, que a ideia da 
prefeitura era fazer convênio com 
cirurgiões-dentistas para atender 
pacientes da rede AMA-Sorriso. 
Os profissionais seriam remune-
rados pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS).

Minuta elaborada pelo CROSP de 
um protocolo de intenções para 
uma parceria com a Secretaria 
Municipal da Saúde de São 
Paulo para acompanhar os 
agentes da Vigilância Sanitária 
na fiscalização de consultórios 
dentários
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Em Assembleia Geral ordiná-
ria - amplamente convocada 
por meio de jornais de gran-

de circulação (O Estado de S. Paulo, 
Folha de S. Paulo e Diário Oficial 
da União), do envio de 32.303 e-
mails e de 21.432 telefonemas, além 
da inserção no site do CROSP -, 
foram aprovados por 162 a favor, 
uma abstenção e cinco contrários, 
no dia 9 de março, na subsede do 
Pacaembu, o relatório das atividades 
do CROSP e a prestação de contas 
do exercício de 2008. Na ocasião, 
a diretoria do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo apre-
sentou os números e as atividades 
realizadas no ano passado nas áreas 
ética, contábil, de fiscalização e no 
âmbito da secretaria.

Aos presentes que lotaram o 
auditório da subsede, foi mostra-
da a extensa relação de atividades 
executadas pelo CROSP ao longo 
de 2008. Foram muitas as ações 
do Conselho, desde audiências 
com o Prefeito Gilberto Kassab 
para reivindicar isonomia salarial 
até ações na Justiça contra os abu-
sos nas cobranças do SOESP (veja 
quadro ao lado).

Foi a maior assembleia 
de prestação de contas 
da história do Conselho

Prestação de contas do exercício de 2008 
CROSP foi aprovada em Assembleia Geral

Na Comissão de Ética, a 
produção foi igualmente elevada. 
Foram instaurados 131 processos 
ao longo de 2008. O processo ético 
respeita longos ritos de julgamento, 
em razão de sua complexidade e das 
sérias implicações em que podem 
resultar. São realizadas plenárias e 
audiências de conciliação e instru-
ção para analisar com profundida-
de as queixas, a contraprova, dando 
ampla defesa aos denunciados, para 
que os julgamentos não sejam reali-
zados de maneira sumária, injusta e 
irresponsável.

A fiscalização também apre-
sentou números consideráveis. Na 
capital, entre visitas de rotina, di-
ligências e visitas de cobranças, os 
14 fiscais foram a 19.693 consultó-
rios, clínicas e empresas de convê-
nio. No interior, os fiscais rodaram 
148.939 quilômetros para realizar 
35.213 visitas. A demanda na se-
cretaria também foi muito grande. 
Em 2008, foram expedidas 226.389 
correspondências, além das 1.070 
consultas atendidas.

• Audiência com o Prefeito Gilberto Kassab, em seu gabinete, no dia 27 de 

março, para reivindicar isonomia salarial para os cirurgiões-dentistas do serviço 

público municipal em relação aos médicos e na Associação dos Odontológica da 

Prefeitura de São Paulo, em agosto. Nessas ocasiões, Kassab comprometeu-se a 

melhorar o salário do cirurgião-dentista da prefeitura

• Participação em debate entre CRO´s para aprimoramento profissional

• Reunião com o GTAE para lutar pela continuidade do “Sorria São Paulo”

• Reivindicação ao Secretário Barradas: volta das Equipes Técnicas de Saúde 

Bucal pela fluoretação das águas dos municípios de São Paulo pela divulgação da 

existência dos recursos para a Saúde Bucal destinados aos municípios

• Reunião com Secretária de Estado da Educação para impedir renovação de 

parceria com a Sorridents´s

• Fórum de Financiamento em Saúde, que debateu o impacto da economia sobre 

a Odontologia

• Participação em Debate sobre Ato Médico com outros conselhos de classe da 

área da saúde e o relator da matéria na Câmara dos Deputados

• Ações na Justiça contra a cobrança indevida do SOESP, participação de audi-

ência pública convocada pelo Deputado Estadual Fernando Capez sobre a con-

tribuição confederativa e audiência com o Ações na Justiça contra a cobrança 

indevida do SOESP, participação de audiência pública convocada pelo Deputado 

Estadual Fernando Capez sobre a contribuição confederativa e audiência com o 

Procurador Geral de Justiça, Dr. Fernando Grella Vieira

• Participação efetiva e dinâmica no Fórum para Regulamentação das Práticas 

Integrativas e Complementares em Odontologia como Acupuntura, Homeopa-

tia, Hipnose, Laser em Odontologia, Terapia Floral e Fitoterapia

• Reunião com representantes do MEC, em Brasília, em que foi oferecido auxílio 

na supervisão da qualidade dos cursos de Odontologia de São Paulo

• Caso Imbra: censura pública por ferir o Código de Ética Profissional

• Programas de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Bucal e Fissurados Labio-

palatinos

• Campanha publicitária para valorização da Odontologia junto à opinião pú-

blica com inserções de vinhetas na TV e rádios e anúncios na grande imprensa, 

além de outdoors e painéis nas principais estradas

• Campanha na Rede Globo com 9.269 inserções de vinhetas em horário nobre 

em todo o país e mensagens socioeducativas em telenovelas sobre saúde bucal

• Obtenção do selo do IVC para o jornal “Novo Crosp”

• Festividades em comemoração ao centenário da imigração japonesa

• A realização do 6ª programa e concurso “A Saúde Bucal” com a distribuição 

de R$ 112.500,00 em prêmios aos escolares

• Aumento do valor do seguro de vida

• Renovação da parceria com a CEF para linhas de crédito ao cirurgião-dentista

Cirurgiões-dentistas, em 
Assembleia Geral, aprovam 
contas do CROSP
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226.389 1.070

Dados fornecidos pela Secretaria e pelas Comissões de Ética e de Fiscali-
zação do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Essas infor-
mações foram apresentadas e aprovadas em Assembleia Geral
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E  m 2008, iniciamos o tra-
balho de revisão da Re-
solução SS-15/99, prin-

cipalmente pela necessidade de 
aperfeiçoamento das ações de 
controle sanitário na Odonto-
logia visando à saúde da popu-
lação. Para isso, consideramos a 
importância da incorporação e 
utilização dos avanços tecnológi-
cos e biotecnológicos com ênfase 
na biossegurança e também para 
atender as solicitações dos grupos 
de Vigilâncias Sanitárias estadu-
ais e municipais que realizam as 
inspeções nos estabelecimentos 
odontológicos.  

Por meio da Portaria CVS - 
13, de 12-8-2008, constituiu-se um 
grupo de trabalho para revisão da 
referida resolução. Devido à gran-
de demanda por cursos de capaci-
tação, os quais foram realizados 
ao longo do segundo semestre de 
2008, fomos obrigados a retardar 
o início do trabalho de revisão, 
comunicado por meio da Porta-
ria CVS - 32, de 15-12-2008. 

Participam desse grupo as 
seguintes instituições: o Centro 
de Vigilância Sanitária do Estado 
de São Paulo – CVS com as Divi-
sões de Serviços de Saúde, Saúde 
do Trabalhador, Produtos e Ações 
sobre o Meio Ambiente; Grupos 
de Vigilâncias Sanitárias de Santo 
André e Mogi das Cruzes; Con-
selho Regional de Odontologia 
do Estado de São Paulo - CROSP; 
Grupo Técnico de Ações Estraté-
gicas - GTAE/SES; Faculdade de 

“É preciso aperfeiçoar as ações de controle 
sanitário na Odontologia”

Odontologia da Universidade de 
São Paulo - USP; Coordenação 
de Vigilância em Saúde/SMS do 
município de São Paulo - COVI-
SA; Centro de Referência e Trei-
namento - CRT/Aids; Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
– ANVISA. Os trabalhos estão 
sendo coordenados pelo Grupo 
Técnico Odontológico do CVS.

Atualmente, as regras sani-
tárias para funcionamento dos 
estabelecimentos odontológicos 
encontram-se na Res. SS-15/99, 
que, por estar desatualizada, não 
contempla os avanços técnico-
científicos e nem acompanha a 
evolução da conceituação das con-
dições de biossegurança ocorridas 
nos últimos anos. As normas não 
são elaboradas e aprovadas com 
a mesma rapidez que surgem as 
novas tecnologias; necessita de 
algum tempo para conhecimento 
da aplicação da técnica e seus pro-
váveis riscos.  

Essa revisão levará em con-
ta estas modificações tecnológicas 
e os novos produtos utilizados 
no desenvolvimento dos procedi-
mentos realizados nos estabeleci-
mentos odontológicos, no intui-
to de adequar os mesmos à atual 
realidade profissional. Muitos 
profissionais procuram minimi-
zar gastos, compartilhando, com 
outros, ambientes de apoio, bem 
como compartilham a utilização 
dos consultórios por mais de um 
profissional em horários diferen-
ciados. Nesse contexto, é necessá-

rio um maior cuidado 
com as questões de 
biossegurança. 

A resolução re-
visada não tratará 
apenas das questões 
de biossegurança, será 
mais abrangente, per-
meando questões de 
saúde do trabalhador 
e do meio ambiente. 
Nos estabelecimen-
tos odontológicos, os 
ambientes e os pro-
cessos de trabalho 
apresentam riscos 
físicos, químicos 
e biológicos aos pacientes e aos 
profissionais que neles traba-
lham. Os riscos biológicos são 
representados pela contamina-
ção dos equipamentos, instru-
mental e materiais utilizados 
durante os procedimentos clí-
nicos, possibilitando a infecção 
cruzada e ocupacional. 

Nas inspeções sanitárias rea-
lizadas pelas vigilâncias sanitárias 
tem-se evidenciado uma ausência 
de conhecimento do profissional 
para identificar estes riscos. O 
simples fato de o profissional rea-
lizar um procedimento na cavida-
de oral e abrir uma gaveta, aten-
der ao telefone, manipular um 
material com a luva contaminada 
sem os devidos cuidados de usar 
uma sobreluva ou mesmo utilizar 
barreiras de proteção e, princi-
palmente, por não reconhecer a 
importância da limpeza e desin-

fecção destas superfícies após o 
atendimento, já demonstra a pos-
sibilidade de risco de contamina-
ção cruzada e o próximo paciente 
poderá adquirir o vírus da hepati-
te B, por exemplo.

Aí se inscreve uma grande 
preocupação por parte das auto-
ridades sanitárias, profissionais 
conscientes e da população mais 
esclarecida, visto que os casos de 
hepatite vêm crescendo em nú-
mero bastante expressivo. Quan-
to à esterilização dos materiais, 
evidencia-se a despreocupação 
do profissional em executá-la da 
maneira correta. Nem há preocu-
pação em monitorar e registrar o 
processo.

Nesse contexto, a autocla-
ve simplificou muito o processo 
de esterilização de instrumentos. 
A tendência é que o processo de 
esterilização deverá ser realizado 
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por meio de autoclave, por ser um 
processo mais confiável, seguro e 
de fácil comprovação, ao contrá-
rio da estufa, que apesar de ser 
eficiente, o processo é de difícil 
controle. Se não realizado correta-
mente e comprovado por meio de 
testes físico, químico e biológico, 
não se consegue a eficácia desejá-
vel, conforme comprovado por 
meio de estudos publicados. 

Mas não basta ter um bom 
equipamento como a autoclave, 
é necessária a manutenção peri-
ódica e controle com realização 
dos testes biológicos. Nota-se 
também, ausência de equipamen-
tos e de espaço físico compatível 
para instalação do consultório, 

falta de manutenção técnica dos 
equipamentos. Sem falar nas con-
dições de proteção à saúde do 
trabalhador em estabelecimentos 
odontológicos, expostos mais in-
tensamente à 
infecção ocupa-
cional por falta 
de uso correto 
dos EPIs.

O u t r a 
questão mui-
to importante 
diz respeito às contaminações 
ambientais: os resíduos de nosso 
consultório, o que deve ser feito 
para que não venhamos a ser en-
quadrados na lei de crime ambien-
tal? Estas e outras questões estão 

sendo discutidas pelos integran-
tes da comissão e pelos subgru-
pos de trabalhos para elaboração 
de proposta que posteriormente 
será disponibilizada em consulta 

pública. 
Ao térmi-

no do período 
de consulta, 
o grupo irá 
se reunir para 
a análise das 
propostas enca-

minhadas e consolidar a futura 
norma que, posteriormente, será 
encaminhada para aprovação do 
Secretário de Estado da Saúde e 
publicação em Diário Oficial. 
Com o apoio do CROSP e de-

A resolução revisada não 
tratará apenas das questões 
de biossegurança, será mais 
abrangente, permeando 
questões de saúde do traba-
lhador e do meio ambiente 

mais instituições, iremos divul-
gar a norma e buscar a conscien-
tização dos profissionais quanto 
à importância do seu conteúdo 
e orientar os técnicos de Vigi-
lância Sanitária no sentido do 
cumprimento da nova legisla-
ção, possibilitando assim uma 
maior segurança para os pacien-
tes e profissionais envolvidos.

* Cirurgião-dentista, Dr. José 
Geraldo Lupato Conrado, di-
retor do GTO/SERSA/CVS, 
especialista em Administração 
dos Serviços de Saúde (Saúde 
Pública e Administração Hos-
pitalar) e especialista em Vigi-
lância Sanitária.
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Nesta edição, em continu-
ação às homenagens a colegas 
que receberam a Medalha Tira-
dentes, em 2008, publicamos a 
relação dos cirurgiões-dentistas 
que prestaram relevantes servi-
ços à Odontologia e à saúde bu-
cal da população.

Essas personalidades rece-
beram a mais alta honraria do 
CROSP por indicação das facul-
dades de Odontologia, das APCDs 
locais e dos delegados do Conse-
lho. As solenidades aconteceram 
ao longo do segundo semestre do 
ano passado, na ocasião do Dia 
do Cirurgião-Dentista.

Colegas do interior foram homenageados 
com a Medalha Tiradentes

• Prof. Sérgio Augusto Mourey Ourique 
• Dr. Antonio Benedicto de Maria Junior
• Dr. Luiz Kiyoaki Okazaki

• Drª. Iradies Menabó Machado
• Dr. Luiz Alves Teixeira
• Dr. Alipio Pinto Pereira Guedes
• Dr. André José de Andrade 
• Dr. Favius Márcio Graça Armani 
• Profª. Drª. Cleusa Aparecida Campanini Geraldini
• Drª. Abelina Maria Madeira de Almeida

• Dr. Antonio Carlos Bueno Angelino
• Dr. André Luiz Marçal Terreri 
• Drª. Regina Cely Mortari Pla Gil 
• Dr. Emílio Abou Rejaili
• Dr. Nassere Racy Aidar 

• Dr. César Luiz Garcia 
de Oliveira 
• Dr. Mário Ide

• Dr. Jay Rodigues Neves Junior
• Dr. Nivaldo  Giácomo Grigolli
• Dr. Astolfo Ruela
• Dr. Hugo José Trevisi, representado pela 
Drª. Maria Alice Chiarelli Trevisi
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• Dr. Antonio Carlos Bueno Angelino
• Dr. André Luiz Marçal Terreri 
• Drª. Regina Cely Mortari Pla Gil 
• Dr. Emílio Abou Rejaili
• Dr. Nassere Racy Aidar 

• Dr. José Roberto Manzano Garcia 
• Dr. Lincoln  Rubens Ricci
• Drª. Alzira Vilela Leitgheb
• Prof. Dr. Neoclair Molina

• Dr. Antônio Henrique Pereira Meireles 
• Dr. Dahul Tavares Pelizaro 
• Dr. Vicente Tassinari 
• Drª. Marli Cardoso Barbosa de Souza 
• Dr. Francisco Antônio Alves Rodrigues
• Drª. Alice Bolliger Maniglia

• Dr. Luciano José Alves Vallim 
• Dr. Dalton Pinto Ferraz 
• Dr. Antonio Giordani
• Dr. Waldemar Costa
• Dr. Lucio Vitor Olivier (ausente por força 
maior)

• Dr. Valter Almussa
• Prof. Dr. Zélio Faeda 
• Prof. Dr. Ricardo Gariba Silva
• Dr. Albertino Manoel Sobral
• Prof. Dr. Luiz de Jesus Nunes 
• Prof. Dr. César Bataglion

• Dr. Expedito Machado de Faria 
• Dr. Iracy Costa 
• Dr. Nilton Martello

• Dr. Jordão Corrêa Neto
• Dr. José Carlos Denari Consul

• Dr. Nelson Grizzo
• Vereador Emílio Baldini
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• Dr. Jorge Sallun
• Prof. Dr. Tatsuko Sakima 
• Profª. Drª. Rosemary Adriana Chierici Marcantonio 
• Dr.  Wilson Carlos Albino 
• Dr. Dyrson de Oliveira Abbade 
• Prof. Dr. Ricardo Samih Georges Abi Rached

• Dr. Itacir Figueiredo 
• Dr. Ronaldo Scanavini 
• Dr. Sebastião Crodoaldo Canineo Messa
• Prof. Dr. Waldocyr Simões
• Dr. Eduardo José Cassab Mansur

• Dr. Luiz Carlos Trefilio 
• Dr. Ubirajara da Silva Bellini 
• Dr. Hamilton Tadei Bellini 

• Dr. Nello Poletto 
• Dr. Cleuber Landre 
• Dr. Moyses Shigueo Yokoyam
• Dr. Nazareno de Souza (ausente por força maior)

• Drª. Neusa Fritschy Marcondes 
• Dr. Querton Ribamar Prado de Souza 
• Dr. Maurício de Jesus Pozzobon 
• Dr. Juarez de Oliveira e Silva 
• Dr. Marcelo Henrique Luz Teixeira 
• Dr. Antonio Jerônimo Ferreira Fernandes 
• Dr. Nabor Noboru Kanawa
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• Dr. Luiz Farias 
• Dr. Jayr Leite 
• Dr. Antonio José de Campos
• Dr. Fábio Augusto da Silveira Mello
• Dr. Eduardo Kruppa de Menezes

• Dr. Francisco de Paula Rodrigues 
• Dr. Marcos Labella, que também re-
presentou seu tio, o Dr. Roberto La-
bella
• Dr. Mamede de Oliveira
• Dr. Roberto Labella 
• Dr. Olavo Gonzalez
• Drª. Mara Aparecida Ferreira Poletti
• Dr. Odilon Guedes Barreto Junior

• Dr. Carlos Alberto Fernandes 
• Drª. Irma Bason 
• Dr. Paulo de Tarso Bueno de Campos 
• Dr. Ruy de Almeida 
• Dr. Luiz Fernando Martins André 
• Drª. Rosangela Aló Maluza

• Dr. César Roberto Schmidt 
• Dr. Antonio Carlos Neder 
• Dr. Claudio Roberto Zambello 
• Profª. Drª. Cecília Gatti Guirado 
• Dr. Edson Zenebra 

• Dr. Nicácio Garcia Hernandes 
• Drª. Selma Gleyde Ayub 

• Dr. Clézio Augusto Cardoso  
• Drª. Maria Cristina Bragotto Barros Galzerano
• Dr. Itamar Cipriano de Carvalho
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Tendo em vista as pergun-
tas que, frequentemente, 
a Comissão de Ética recebe 
dos profissionais inscritos 
quanto ao atendimento de 
pacientes, apresentamos, a 
seguir, algumas orientações 
de como proceder

Do relacionamento com o paciente

Tenho um novo paciente em 
meu consultório. Quais proce-
dimentos devo adotar?

1. Anamnese deta-
lhada com assinatura do paciente 
e data do preenchimento;

2. Diagnóstico do 
caso, com realização de exames 
complementares para auxiliar no 
plano de tratamento;

3. Plano de trata-
mento, apresentando as opções 
de tratamento, indicações, tempo 
previsto para conclusão, etapas/
fases do tratamento, técnica a ser 

empregada, especificação de ma-
terial, esclarecendo que a Odon-
tologia não é uma ciência exata, 
que cada caso deve ser analisado 
individualmente, solicitando a 
manifestação e anuência do pa-
ciente que declarará estar esclare-
cido dos propósitos, riscos, cus-
tos e alternativas de tratamento;

4. Orçamento deta-
lhado, especificando o valor de 
cada procedimento a ser realiza-
do, se é cobrado consulta e faltas, 
com ciência do paciente quanto 
aos valores apresentados e formas 
de pagamento;

5. Prontuário, com 
registro e data de cada consulta, 
bem como dos procedimentos 
adotados, das intercorrências, 
indicações, encaminhamentos, 
atestados fornecidos, reservando 
espaço para que o paciente assine 
ciente de cada procedimento rea-
lizado em cada consulta;

6. Exames comple-
mentares, devendo permanecer 
junto ao prontuário.

Lembramos que constitui 

infração ética deixar de esclarecer 
adequadamente os propósitos, 
riscos, custos e alternativas de tra-
tamento, bem como exagerar em 
diagnóstico, prognóstico ou tera-
pêutica (Art. 7ª, III e IV, do Códi-
go de Ética Odontológica).

No meio do tratamento o pa-
ciente sumiu do meu consultó-
rio. O que fazer?

O profissional, além de 
manter contato telefônico, deve 
encaminhar carta registrada com 
aviso de recebimento e/ou telegra-
ma com cópia e confirmação, que 
deverá ser mantido em arquivo, 
solicitando o comparecimento do 
paciente em seu consultório no 
prazo improrrogável de 48 horas, 
por exemplo, sob pena de confi-
gurar abandono de tratamento, 
situação na qual o profissional 
se exime da responsabilidade. É 
importante esclarecer ao paciente 
quanto aos riscos inerentes à inter-
rupção do tratamento proposto e 
em execução, bem como a falta de 
acompanhamento profissional.

A documentação ortodôntica, 
radiografias periapicais ou ou-
tros exames solicitados perten-
cem ao cirurgião-dentista ou 
ao paciente?

Depende. De acordo com 
os preceitos do Código do Con-
sumidor se o paciente pagou pela 
mesma, por direito, a documenta-
ção lhe pertence, devendo o pro-
fissional duplicar os documentos, 
antes de devolvê-los, a fim de ga-
rantir seu arquivo, conforme pre-
ceitua a legislação ética. 

ÉTICA

Contudo, mesmo que o 
paciente não tenha arcado com 
os custos da documentação, res-
saltamos que o Código de Ética, 
em seu Artigo 5ª, Inciso XVI, 
prevê, como dever fundamental 
dos profissionais e entidades de 
Odontologia, garantir ao pacien-
te ou seu responsável legal, acesso 
ao seu prontuário, sempre que for 
expressamente solicitado, poden-
do conceder cópia do documento 
mediante recibo de entrega. 

Estou tendo problemas de 
relacionamento e não quero 
mais atender o paciente. O 
que fazer?

O Artigo 3ª, Inciso V, do 
Código de Ética Odontológica, 
prevê que constitui direito fun-
damental dos profissionais ins-
critos o direito de renunciar ao 
atendimento do paciente, duran-
te o tratamento, quando da cons-
tatação de fatos que, a critério do 
profissional, prejudiquem o bom 
relacionamento com o paciente 
ou o pleno desempenho profis-
sional. Nesses casos, tem o pro-
fissional o dever de comunicar 
previamente ao paciente ou seu 
responsável legal, assegurando-se 
da continuidade do tratamento e 
fornecendo todas as informações 
necessárias ao cirurgião-dentista 
que lhe suceder.

Ressaltamos que, constitui 
infração ética deixar de atender 
paciente que procure seus cuida-
dos profissionais em caso de ur-
gência, quando não haja outro 
cirurgião-dentista em condições 
de fazê-lo, bem como abandonar 
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Akkaoui e Dr. Edson Humberto 
Lednik

paciente, salvo por motivo justifi-
cável, circunstância em que serão 
conciliados os honorários e indi-
cado substituto (Art. 7ª, VI e VII 
- CEO).

Estou realizando um trata-
mento e o paciente deseja in-
terrompê-lo. O que posso fazer 
quanto aos meus honorários e 
ao material já utilizado?

O cirurgião-dentista possui 
o direito de receber pelo tratamen-
to que foi efetivamente realizado. 
Havendo interesse na interrupção 
do tratamento, a pedido do pa-
ciente ou do cirurgião-dentista, 
o profissional deverá conciliar os 
honorários, apresentando um le-
vantamento do que foi proposto, 

do que foi realizado e do que foi 
efetivamente pago, considerando 
o valor do material já utilizado, 
de forma que a devolução de va-
lores ao paciente deverá ser feita 
mediante recibo de entrega, cons-
tando o valor a ser devolvido e a 
forma de pagamento.

Se o paciente assinou contrato, 
aceitando todas as cláusulas e 
no decorrer do tratamento se 
mostra insatisfeito, qual a ini-
ciativa a ser adotada?

É necessário se cientificar 
de que as cláusulas constantes em 
seu contrato de prestação de ser-
viços não se tratam de cláusulas 
contratuais abusivas.

Havendo interesse na inter-

rupção do tratamento e cancela-
mento do contrato, o cirurgião-
dentista deverá conversar com o 
paciente, buscando sanar eventu-
ais dúvidas e questionamentos, a 
fim de restabelecer o vínculo de 
confiança.

Não sendo possível, o con-
trato deve ser rescindido, obser-
vando as cláusulas contratuais.

Visando auxiliar, orientar 
e salvaguardar o exercício profis-
sional dos cirurgiões-dentistas, 
o CROSP elaborou uma minu-
ta de contrato de prestação de 
serviços odontológicos, que se 
encontra à disposição em nosso 
site (www.crosp.org.br) e poderá 
ser adaptado aos interesses de 
cada profissional.

Salientamos quanto à im-
portância do conhecimento 
das normas do Código de Ética 
Odontológica, de forma que nos 
colocamos à disposição em caso 
de dúvidas, por meio do e-mail: 
etica@crosp.org.br, fax: (11) 3549-
5547, telefone: (11) 3549-5500.

O estande do CROSP no 
CIOSP foi um dos mais movi-
mentados. Cirurgiões-dentistas, 
que tinham algum tipo de dúvi-
da ou pendência, aproveitaram o 
Congressão para colocar em dia 
sua situação no Conselho. Nos 
cinco dias de congresso, os fun-
cionários do CROSP realizaram 
4.677 atendimentos.

Além de informações gerais, 
os cirurgiões-dentistas solicitaram 
serviços das mais variadas nature-
zas. As mais comuns referiram-se 
a assuntos relativos à cobrança, 
ética, especialização, inscrição, 
odontologia empresarial, multa 
eleitoral, eleições do CROSP e 
concurso público.

Muita gente aproveitou 
também a infra-estrutura do es-

Estande do CROSP realizou 
4.677 atendimentos no CIOSP

tande que forneceu acesso à inter-
net e ofereceu um espaço acolhe-
dor para descansar e encontrar os 
colegas.

JUNHO
11 QUINTA-FEIRA FERIADO NACIONAL

CORPUS CHRISTI
12 SEXTA-FEIRA PONTE

JULHO
9 QUINTA-FEIRA FERIADO ESTADUAL REVOLUÇÃO 

CONSTITUCIONALISTA10 SEXTA-FEIRA PONTE

SETEMBRO 7 SEGUNDA-FEIRA FERIADO NACIONAL INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

OUTUBRO 12 SEGUNDA-FEIRA FERIADO NACIONAL NOSSA SRA. APARECIDA

NOVEMBRO
2 SEGUNDA-FEIRA FERIADO NACIONAL FINADOS

20 SEXTA-FEIRA FERIADO MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO CONSCIÊNCIA NEGRA

DEZEMBRO

24 QUINTA-FEIRA PONTE
NATAL

25 SEXTA-FEIRA FERIADO NACIONAL

31 QUINTA-FEIRA 
PONTE PONTE
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TECNOLOGIA

Está para ser concluída mais 
uma etapa do processo de 
informatização e moder-

nização dos serviços do CROSP. 
Ainda neste semestre, todas as 
informações e dados dos cirur-
giões-dentistas, num total de 2,5 
milhões de documentos, estarão 
digitalizados.

O consultor do CROSP 
para obras e serviços, Martiniano 
Medina Braga, explica que o cadas-
tramento e a digitalização acaba-
rão com a morosidade – ainda que 
pese toda a qualificação do corpo 
funcional da autarquia -, de pro-
curar, buscar e manipular arquivos 
físicos, muitos deles guardados 
fora da sede. “Às vezes, o funcio-
nário trabalha com 40 pastas de 
documentos.”, afirmou. 

Com o cadastramento e a di-
gitalização, não será mais necessá-
rio deslocamento físico para obter 
a informação. Todos os documen-
tos e informações da Presidência, 
da Secretaria e dos departamentos 
Jurídico, de Ética, de Fiscalização, 
de Contabilidade e de Recursos 
Humanos estarão cadastrados - so-
bretudo do cirurgião-dentista que 
procurar o CROSP. Essas informa-
ções estarão na tela do computa-
dor do servidor do CROSP, o que 
permitirá um atendimento rápido 
e atualização imediata de dados.

Outra vantagem é a preser-
vação do acervo, a segurança, a 
ocupação racional do espaço des-
tinado à guarda de documentos, a 

Os documentos serão man-
tidos em modernos arqui-
vos deslizantes

CROSP digitalizou cerca de 2,5 milhões de documentos para 
melhorar atendimento ao cirurgião-dentista

eliminação de arquivos paralelos, 
a criação de sistema permanente 
de tratamento e o gerenciamento 
do acervo documental. O trabalho 
resultará num banco de dados que 
poucas instituições dispõem. Ha-
verá maior eficiência no controle 
dos acessos e dos empréstimos, no 
rastreamento dos documentos, na 
visualização de documentos e na 
emissão de relatórios.

Nesses pouco mais de doze 
meses, 25 profissionais da empre-
sa APSA, vencedora da licitação 
pública, cadastraram 8,5 milhões 
de documentos, incluindo o esca-
neamento das fichas dos inscritos, 
além dos 2,5 milhões digitalizados. 
A APSA é uma empresa especiali-
zada em fornecimento de produ-
tos e serviços para gerenciamento 
de documentos.

A empresa trabalhou pri-
meiro a limpeza e a higienização 
dos papéis. O tratamento da mas-
sa documental envolveu a análise, 
a avaliação, a classificação, a orga-
nização física, o arquivamento, a 
identificação e seu planilhamento.

Os arquivos virtuais terão có-
pias de segurança, que serão man-
tidas fora da sede. Os documentos 
físicos foram arquivados em 251 
faces de arquivos deslizantes, com 
capacidade de arquivamento de 
1,75 quilômetro de documentos. 
“Nenhum papel será perdido.” 

O CROSP pretende ainda 
ministrar um treinamento de seus 
funcionários para capacitá-los no 
uso do programa de computador 
que fará o gerenciamento desses 
arquivos.

Arquivos deslizantes do CROSP
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Estão abertas inscrições para o XVIII Congresso 
da Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal

Prefeituras do interior também estão 
desonerando os cirurgiões-dentistas do ISS

II Reunião de Pesquisa Científica em Saúde 
Bucal Coletiva de Piracicaba

Ação de Prevenção da Saúde Bucal do Bradesco 
atende mais de 1.500 crianças

Em 2009, a cidade de Lisboa 
será novamente oportunidade de 
os profissionais de saúde bucal de 
Portugal e do Brasil se aproxima-
rem. Do dia 5 a 7 de novembro, 
acontecerá o XVIII Congresso da 
Ordem dos Médicos Dentistas de 
Portugal. O evento, considerado 
o maior do segmento realizado 
no país, com destaque no roteiro 
dos mais importantes congressos 
de medicina dentária da Europa, 
terá a participação de conferencis-
tas internacionais de reconhecido 
mérito científico. Mais informa-
ções no site www.omd.pt.

O diretor de Saúde de Bo-
caina, Dr. Luiz Fernando Mos-
cardo da Silva, comunicou, em 
abril, o Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo de 
que a Prefeitura está conceden-
do um desconto de 50% no ISS 
a todos os profissionais liberais 
do município desde janeiro deste 
ano. Foi uma resposta à sugestão 
do CROSP para que os prefeitos 
eleitos seguissem o exemplo da 

Nos próximos dias 20 
a 22 de maio, acontecerá a 2º 
Reunião de Pesquisa Científica 
em Saúde Bucal Coletiva de Pi-
racicaba. Mais de 30 dos mais 
renomados pesquisadores da 
área já confirmaram presença. 
O encontro, que será realizado 

No dia 15 de março, na Es-
cola da Fundação Bradesco do Jar-
dim Conceição, foi realizado pela 
quarta vez, o programa de Preven-
ção de Saúde Bucal. Equipes da 
APCD Regional Osasco, à convite 
da direção da escola, atenderam 
1.598 crianças que assistiram pa-
lestra sobre a importância da saú-
de bucal, receberam orientação de 
higiene oral e aplicação tópica de 
flúor, pelos Drs. Ziró, Eurica e Ju-
liana Yanagimori, Mônica e Maurí-
cio Bórnea, Helio Toledo Jr., Leny 
Oda, Eva Ribeiro, Sonia Grubor, 
Tânia Mattos, Simone Silveira, 
Angélica Gonçalves e Yoshie Waka-

FOUSP realiza simpósio 
internacional sobre células-tronco

A Profº. Drº. Mayana 
Zatz, pró-reitora da USP e 
coordenadora do Centro de 
Estudos do Genoma Huma-
no, e o Prof. Dr. Paul Sharpe, 
do King’s College London 
Dental Institute, serão os pa-
lestrantes que falarão, respec-
tivamente sobre células tronco 
em doenças neuro-musculares 
e desenvolvimento dental e re-
generação das células. 

Dr. Paul chefia um dos 
grupos de pesquisa mais pro-
eminentes mundialmente no 
campo da engenharia tecidual 
dental. Esse grupo de pesqui-
sadores foi um dos primeiros 
a demonstrar como um den-
te pode ser formado a partir de 
células-tronco.

O simpósio acontecerá dia 
14 de maio no Anfiteatro Myaki 

cidade de São Paulo que isentou 
os profissionais liberais do reco-
lhimento do  Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza.

O Conselho parabeniza o 
Prefeito João Francisco Berton-
cello Danieletto pela iniciativa 
e espera que os demais prefeitos 
também se sensibilizem e deso-
nerem os cirurgiões-dentistas e 
outros profissionais liberais do 
ISS.

na Faculdade de Odontologia 
de Piracicaba da Unicamp, visa 
promover o avanço do conheci-
mento fundamental dos aspec-
tos metodológicos da pesquisa 
científica em saúde coletiva. 
Mais informações no site www.
fop.unicamp.br/reuniao .

bayashi (acadêmica).   
A ação recebeu o apoio do 

CROSP, por meio do seu presiden-
te, Dr. Emil Adib Razuk, que provi-
denciou a aplicação tópica de flúor 
nas crianças e a distribuição de um 
kit de escovação da Colgate.

CURTAS

Issáo, da FOUSP. Informações: 
0800-771-7001 e www.fundecto.
com.br/CURSOS/cursos_det.
asp?curso_id=432 .
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Livro sobre emergências médicas 
está sendo enviado aos inscritos

CROSP realiza concurso para 
fiscais do interior e capital

Formatura da turma de 
Odontologia da  UNIBAN

Guia de A a Z de sobrevivência

O livro “Emergên-
cias Médicas na Prática 
Dental – Prevenção, Reco-
nhecimento e Condutas” 
está sendo enviado a todos 
os inscritos do CROSP 
junto com o jornal “Novo 
Crosp”. O manual traz um 
roteiro prático, didático e 
ilustrativo para que o pro-
fissional possa consultar sempre 
que preciso. 

O livro, segundo Dr. 
Emil Adib Razuk, presidente do 
CROSP,  deve ser lido com aten-
ção, pois as emergências médicas 
exigem procedimentos rápidos, 
preparo do profissional, presença 

O CROSP reali-
zou, no dia 19 de abril, 
prova de seleção pública, 
aplicada pela Vunesp, 
para a contratação de fis-
cais para o Estado de São 
Paulo e para outras áreas 
como as de direito, infor-
mática e administrativa. 
São 44 vagas de fiscal 
para o interior e 27 para 
a região metropolitana da capital, 
totalizando 71 vagas.  

O salário inicial é de R$ 
3.849,90, além de mais 14 bene-
fícios tais como vale-transporte, 
vale-refeição, plano de saúde, se-
guro de vida e cesta básica.

O Curso de 
Odontologia da Uni-
ban Brasil realizou, 
em 25 de fevereiro, 
sua sessão solene de 
formatura da turma 
que criou o Prêmio 
Dr. Emil Razuk en-
tregue aos melhores 
trabalhos de conclusão de curso 
TCC, em 25 de outubro de 2008. A 
solenidade aconteceu no auditório 
da APCD Central.

Compuseram a mesa (foto 
acima) o Prof. Dr. Oswaldo Daniel 
dos Santos (de toga verde), presi-
dente do instituto de Ciências da 
Saúde da Uniban, Dr. Emil Razuk, 
presidente do CROSP, Prof. Dr. 
Laurindo Borelli Neto, diretor do 

A obra “Guia de A 
a Z de Sobrevivência”, do 
cirurgião-dentista Dr. Clo-
vis Naconecy, aborda os 
problemas e dificuldades do 
cotidiano do mundo odon-
tológico. O livro tem o mé-
rito de levar informações a 
um profissional que, por 
conta da natureza de sua ati-
vidade, fica isolado em seu 
consultório, sem condições 
de acesso aos conhecimen-
tos que surgem de múltiplas 
fontes.

Prático, o guia lança 
mão de ilustrações bem hu-
moradas. O livro traz depoi-
mentos, verbetes, normas, 
leis e códigos da área. 

Informações na Edi-
tora Atheneu: (11) 6858--8750.

de espírito e ação imediata. O li-
vro, de 178 páginas, é uma con-
tribuição do CROSP para a capa-
citação dos cirurgiões-dentistas a 
custo zero. 

O próximo manual a ser 
publicado pelo CROSP será so-
bre marketing e organização de 
consultórios.

curso de Odontologia, Prof. Dr. 
Tarley Pessoa de Barros, patrono da 
turma de Odontologia, os homena-
geados Prof. Dr. Gabriel Campo-
longo, Prof. Dr. Camillo Anauate, 
Profº. Drº. Dulce Passareli, Profº. 
Drº. Marcia Moreira, Priscila Silva 
dos Santos, formanda homenage-
ada, que presidiu a Comissão de 
Formatura, e Cristiane Meira Mes-
quita, melhor aluna, que recebeu o 
Prêmio CROSP.

CURTAS

Candidatos fazem prova de 
seleção no Campus Memorial da 
Uninove, em São Paulo

O concurso foi aberto em 
razão da grande demanda do 
CROSP de fiscalizar no Estado o 
exercício profissional dentro das 
normas éticas.
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CURTAS

VENDE

Equipo Kavo, raio X, autoclave, compressor 

e armários em MDF. Equipamentos com três 

anos de fabricação, sem uso. Ótimo estado. 

Tels.: 11 4012-7118 e 11 8430-7791.

VENDE

Vendo consultório odontológico novo em São 

Bernardo do Campo, próximo ao Fórum. Fa-

lar com Ana Cristina. Tel.  (11) 9389-0122.

VENDE

Vendo e passo o ponto de consultório mon-

tado há 30 anos no centro de Ribeirão Pre-

to; equipo novo, rx etc. Falar com Flávio no 

fone: (16) 3610.5379 ou (16) 9171.2029.

VENDE

Instrumentais de cirurgia Quinelato (fór-

ceps, diversas numerações). Tratar com 

Fabio Bigarelli. Contato (11) 9855-4209 e-

mail: bigarelli@yahoo.com

VENDE

Clínica odontológia zona sul com dois equi-

pos, autoclave, estufa, armários, ar con-

dicionado, compressor, fotopolimerizador, 

tudo funcionando. Tratar com Alexandre 

azanesco@gmail.com.

VENDE

Passo o ponto de consultório de 80m²; 3 anos 

de funcionamento prox. estação de trem em 

São Caetano do Sul com sala de espera  e 

duas salas de atendimento com equipo kavo 

Unik azul, armários Haydée autoclave Cris-

tófoli 12L amalgamador capsular dabi, foto, 

ligação para bomba a vácuo todo material 

de consumo e instrumentais,  sala de RX e 

laboratório. Drª. Sirlei 11-8525-1920

EMPREGO

Procuro consultórios/clínicas, de preferên-

cia localizados nos bairros de Campo Belo, 

Moema e Brooklin para atuar na área de Or-

todontia e Ortopedia Facial dos Maxilares . 

Sou especialista pela USP. . E-mail

cristin@ortodontista.com.br; cel (11) 7474-

7600 - falar com Drª. Cristina. 

ALUGA

Períodos em consultório no centro de Gua-

rulhos (com estacionamento). Drª. Fabiana 

9867-5572/2440-7657, fabi.rossetti@uol.

com.br 

VENDE

Instrumentais de cirurgia Quinelato (fór-

ceps, diversas numerações). Tratar com 

Fabio Bigarelli: (11) 9855-4209; e-mail: bi-

garelli@yahoo.com

VENDE

Consultório completo, com sala de espera, 

no centro de São Paulo, em frente ao Edifi-

cio Copan. Tratar com Dra. Marcia. Telefo-

ne: (11) 3258-8191.

VENDE

Consultório odontológico em Jundiaí, ins-

talado há 20 anos em ponto bem localiza-

do. Consultório renovado e completo com 

equipo, periféricos e demais equipamentos  

semi novos. Contato com Luís Carlos: (11) 

8244-4254.

VENDE

Equipo Olsen, modelo Siena, amarelo claro, 

acoplado, 2 sugadores, mocho, 3 ponteiras, 

comandos de pé, 3 anos de uso. Excelen-

te estado. R$ 3.800,00. Drª. Marisley tel 

36225976 ou 94459752, marisley_ferreira@

hotmail.com.

CROSP participa das comemorações 
do Dia Mundial da Saúde

O CROSP e outros conse-
lhos de classe da área da saúde co-
memoraram, em 7 de abril, o Dia 
Mundial da Saúde e os 20 anos do 
SUS. A data foi oportunidade para 
reforçar a luta em defesa da saúde 
pública. Os profissionais da saúde 

Encontro de 20 anos de 
formatura da turma de junho de 
1989 da Faculdade de Odontolo-
gia de Lins no Blue Three Park 
Lins (Termas de Lins), a ser rea-
lizado entre 31 de julho a 2 de 
agosto de 2009. Contato com cl-
bturismo@terra.com.br ou pelos 
telefones (16) 3374-1062 ou 9192-
5167 com Clovis Bianco para atu-
alização de endereço e reservas. 
Qualquer dúvida entrar em con-

Os classificados devem ser enviados para imprensa@crosp.org.br e trazer 
o contato do anunciante. Favor informar número do CRO.

O espaço é reservado somente aos inscritos do CROSP.

afirmaram que é necessário ampliar 
a mobilização para a real efetivação 
do SUS, tal como previsto em lei: 
universal, integral, equânime, gra-
tuito, público e de qualidade, en-
tendendo o SUS como patrimônio 
social e cultural da humanidade.

tato com Mauricio Bunemer (16) 
3375-2467 ou 9701-0888 ou ainda 
pelo e-mail mauricio.bunemer@
yahoo.com.br. 

Encontro de 25 anos de 
formatura da turma da Unesp de 
Araraquara. O encontro será no 
Villa Vita Hotel, em São Pedro, 
nos dias 17 e 18 de outubro. Con-
tatos com Christianne Bernardi 
no telefone (16) 3972 2064 ou 
com Cleide de Marco Godoy no 
telefone (11) 4994 3410.

Dr. Biagioni toma posse como 
chefe da Divisão em Saúde Bucal

No dia 2 de abril, tomou 
posse como chefe da Divisão de 
Saúde Bucal em São Bernardo do 
Campo, o Dr. Francisco Angelo 
Biagioni. Estiveram na posse vá-
rias autoridades locais como o 
Prefeito Luiz Marinho. O CROSP 
foi representado pelo conselheiro 
Dr. Caio Perrella de Rezende.

O CROSP parabeniza o Dr. 
Francisco Biagioni e deseja suces-
so em mais esse desafio.

A partir da esquerda: Dr. Humberto 
Pellegrini Neto, Drª. Kristianne Porta 
Santos Fernandes, Dr. Francisco 
Angelo Biagioni, o prefeito Luiz 
Marinho e Dr. João Costa de Assis
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BENEFÍCIO

O Conselho Regional de 
Odontologia de São 
Paulo esforça-se para ofe-

recer o maior número de facilida-
des a todos os seus inscritos. Nos 

CROSP oferece vários benefícios aos 
cirurgiões-dentistas

Vantagens representam 
economia para o inscrito

últimos oito anos, essa tem sido a 
diretriz que norteia o trabalho do 
corpo de conselheiros, presidido 
pelo Dr. Emil Adib Razuk.

Os benefícios não são pou-
cos (veja alguns deles no quadro 
abaixo). O CROSP é uma das 
poucas autarquias que propor-

ciona vantagens que na ponta do 
lápis significam uma economia 
que supera, em muito, a anuidade 
paga ao Conselho.

Basta pegar como exem-
plo o seguro de vida. Um ins-
crito na faixa etária de 45 a 49, 
por exemplo, anos de idade 

pagaria no mercado por um se-
guro de vida de R$ 20 mil R$ 
315,30, quase a mesmo impor-
tância da anuidade do CROSP, 
que é de R$ 326,31, sendo que 
desse valor um terço vai para o 
CFO e apenas R$ 206,98 ficam 
no CROSP.

desconto em exames no
Centro de Medicina 
Diagnóstica Fleury, no Delboni 
Auriemo e no  Lavoisier

parceria com a CEF para 
financiar a aquisição de 
equipamentos odontológicos e 
para a compra ou reforma de 
consultórios odontológicos

um seguro de vida, sem ônus 
para o profissional, de R$ 10 
mil no caso de morte natural 
e de R$ 20 mil por acidente

edição dos livros “Câncer 
Bucal” e “Emergências 
Médicas na Prática Dental” 
para atualização técnico-
científica dos profissionais

envio de agenda de bolso 
anual para os profissionais, 
com a íntegra do Código de 
Ética Odontológica, em 2009

isenção do ISS na Capital, pelo 
Prefeito Kassab, em 2009, 
após intensa reivindicação. 
A mesma luta está sendo 
empenhada em todo Estado

instalação de paineis 
permanentes nas principais 
rodovias do Estado para 
valorizar a Odontologia 
perante a sociedade

produção dos fôlderes 
educativos sobre “Prevenção e 
Diagnóstico Precoce de Câncer 
Bucal” e “Educação e Prevenção 
em Fissuras Lábio-Palatinas”


