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25 de outubro é o Dia do Cirurgião-Dentista, e o Con-
selho Regional de Odontologia de São Paulo saúda todos 
os colegas pelo evento, convidando-os para que festejem 
a data, confraternizem com toda a classe odontológica, 
reforcem a nossa irmandade, o respeito entre todos, espe-
cialmente o dever de ajuda mútua aos colegas em caso de 
necessidade.

Ser cirurgião-dentista é pertencer a uma classe di-
ferenciada, com um papel relevante na comunidade e 
com a responsabilidade de sempre honrar a profissão, 
que exercemos.

O elevado prestígio da Odontologia deve-se principal-
mente ao comportamento social correto entre os colegas, 
o respeito que merecemos da comunidade, que torna a 
nossa profissão venerada, enobrecida. Ser cirurgião-den-
tista é distinguir-se na sociedade é ter o respeito e a admi-
ração dos clientes e dos colegas, pelas nossas ações e pelo 
nosso comportamento ético.

É preciso lutar sempre para elevar cada vez mais o 
prestígio de nossa nobre profissão. Com isso, iremos 
conquistar ainda mais a admiração e o respeito de toda 
a sociedade.

Felizmente, não sofremos situações constrangedoras 
que afetam algumas profissões tão nobres como a nossa. 
Isso porque os cirurgiões-dentistas preservam o bom con-
ceito da profissão, não dando margem a processos éticos, 
a questionamentos sobre nossas atitudes.

Preservar o bom nome da Odontologia é fundamental 
para o nosso relacionamento com a sociedade, que se uti-
liza dos nossos serviços e da qual todos dependemos.

Dia 23, na Câmara Municipal, haverá sessão solene 
em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista, sessão 
esta solicitada pelo Vereador Gilberto Natalini, quando 
o CROSP prestará significativa homenagem ao Senhor 
Prefeito Engenheiro Gilberto Kassab com a Comenda Ti-
radentes, a maior láurea da Odontologia paulista pelos 
relevantes serviços prestados à nossa classe e à comunida-
de. Venha prestigiar o evento. Sua presença é muito im-
portante para demonstrar a nossa coesão e nossa unidade. 
Compareça.

Um abraço cordial do

Emil Adib Razuk
Presidente

EDITORIAL
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No dia 6 de agosto, os con-
selheiros do CROSP reu-
niram-se com profissionais 

da Fundação Vanzolini, uma insti-
tuição privada, sem fins lucrativos, 
gerida pelos professores do Departa-
mento de Engenharia de Produção da 
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo, especializada em Gestão 
da Tecnologia da Informação. A pau-
ta da reunião foi a modernização da 
autarquia. 

Como política para deixar o 
Conselho preparado para um am-
biente totalmente informatizado, o 
CROSP pretende atualizar seu sis-
tema de informatização, com o uso 

croSP e Fundação vanzolini,
parceria para atualizar a tecnologia de informação
Conselho pretende tornar 
serviço totalmente digital

TECNOLOGIA

de tecnologia de ponta. Segundo os 
consultores da fundação professores 
Tomas Kameyama e Antonio Carlos 
Tonini, que atuam sob coordenação 
do professor Marcelo Schneck de 
Paula Pessôa, a adequação evitará a 
defasagem tecnológica e permitirá 
ao CROSP interagir com o Gover-
no Federal e outras instituições pú-
blicas e privadas. 

A modernização dará ao CROSP 
maior mobilidade e confidencialida-
de no gerenciamento da informação 
para operar com outros sistemas de 
comunicação, como os celulares, e 
eliminar em longo prazo o grande vo-
lume de papel. A proposta é tornar os 
serviços do CROSP totalmente digi-
tais com uso da extranet e da intranet. 
O sistema permitirá mapear os pro-

Estavam presentes à reunião os conselheiros Dr. Emil Adib Razuk, 
Dr. Claudio Miyake, Dr. Francisco Couto Mota, Dr. Marco Antonio 
Manfredini, Drª. Eunice Cristina Gardieri, Drª. Maria Lucia Zarvos 

Varellis, o vice-presidente do CFO, Dr.  Ailton Diogo Rodrigues, 
e outros representantes do Federal, Dr. Rubens Côrte Real de 

Carvalho, Prof. Dr. Emanuel Dias, Luciano Barreto, Dr. José Mário  
Mateus, além dos consultores da Fundação Vanzolini, Profs. Tomas 

Kameyama e Antonio Carlos Tonini

cessos e analisar de maneira mais ágil 
as críticas e propostas, aprimorando a 
avaliação.

O Conselho pensa também em 
desenvolver junto com a Fundação 
um novo plano de informática para a 
área de TI: Plano Diretor de Tecnolo-
gia da Informação (PDTI) e um siste-
ma de monitoramento das seccionais 
por meio da internet. 

O Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação será arquitetado a partir 
do diagnóstico a ser realizado e do 

propósito que se pretende alcançar 
com o uso dessa nova tecnologia. No-
vas reuniões já foram agendadas para 
amadurecer a parceria. 

O Conselho Federal de Odonto-
logia já elaborou o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação, desenvol-
vido também em parceria com a Fun-
dação Vanzolini. O plano foi conce-
bido considerando as necessidades 
relativas à Tecnologia de Informação 
e Comunicação do CFO e as reco-
mendações do Governo Federal.
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ELEIÇÃO

A Assembléia-Geral realizada na 
subsede do Pacaembu, no dia 
31 de agosto, elegeu a Chapa 

1 para representar o CROSP na eleição 
da diretoria do Conselho Federal de 
Odontologia. Os candidatos a delega-
do-eleitor, Dr. Emil Adib Razuk, e a 
delegado-suplente, Dr. Marco Antonio 
Mandredini, receberam 467 dos 506 
votos, 92,29% do total. A Chapa 2, dos 
Profs. Drs. Moacir Silva e Edgar Crosat-
to, recebeu 14 votos (2,76%), a Chapa 
3, dos Drs. Fábio Bellucci Leite e Rob-
son Bizarro, recebeu 21 votos (4,15%) 
e 4 foram anulados. Os integrantes da 
Chapa 1 agradecem aos colegas que 
compareceram à eleição, alguns vindos 
do interior, dando demonstrações da 
maturidade e da mobilização da classe 
em torno dos interesses da Odontologia 
de São Paulo.

O processo eleitoral foi conduzido 
de maneira eficiente pelos Drs. José Ân-
gelo Capello Fonseca e Clóris Biamino, 
que tiveram o apoio de voluntários no 
escrutíneo e na votação dos Dr. Reynal-

chapa 1 recebe 92,29% dos votos

do Baracchini, Drª. Adriana de Barros 
Pinto e Drª. Carla Donadio H. Esca-
lona. A eleição aconteceu em todos os 
Estados e no Distrito Federal, que esco-
lheram seus respectivos representantes 
que elegerão a nova diretoria do CFO, 
entre os quais o presidente, o vice-presi-
dente, o secretário e o tesoureiro.

O voto de cada delegado-eleitor 
tem peso igual na eleição, independen-
te do número de inscritos nos CROs. 
Por essa razão, a presença maciça da 
classe na eleição do dia 31 de agosto foi 
fundamental para que o delegado-elei-
tor e o delegado-suplente do CROSP 
escolhidos fossem, de fato, representan-
tes legítimos e comprometidos com os 
anseios da classe.

A Chapa 1 defende mudanças no 
CFO e trabalha por uma renovação que 
atenda as reivindicações que o CROSP 
considera fundamentais para tornar a 
Odontologia mais forte e democrática. 

Ao lado, a lista de solicitações que 
a Chapa 1 fez junto à nova diretoria 
do Federal.

Delegado-eleitor apresentou pauta de 
reivindicações ao cFo 

o delegado-eleitor Dr. emil adib razuk e seu suplente, Dr. Marco antonio 

Manfredini, já entregaram uma lista de solicitações, elaborada pela chapa 1 

e aprovada em Plenária, que o conselho considera importante para tornar o 

Federal mais ágil e democrático:

1- Modificação da Lei 4.324/64 para proporcionar aos conselhos re-

gionais maior autoridade não só para coibir abusos quanto à ética e ao exercí-

cio profissional como também dar condições aos mesmos, quanto ao número 

de conselheiros, alteração do processo eleitoral e condições relativas à auto-

nomia dos conselhos;

2- Que o percentual da anuidade destinada ao conselho Federal seja de 

20%, média  dos outros conselhos de fiscalização profissional, já que cabem 

aos conselhos regionais praticamente todos os ônus. hoje, 1/3 (33,33%) do 

que você paga vai direto para o cFo;

3- Que, enquanto não houver a modificação da Lei 4.324/64, que seja 

instituído o auxílio econômico compulsório aos 17 conselhos mencionados 

no documento que foi apresentado pelo croSP, em abril 2006;

4- Que os recursos financeiros repassados pelo cFo aos cro’s sejam de 

acordo com os projetos apresentados em dois momentos do ano, no primeiro 

semestre, até abril, e no segundo semestre;

5- Que a prestação de contas do cFo aos cro’s seja realizada duas ve-

zes por ano, durante a Plenária conjunta, ressaltando a importância do envio 

da planilha com antecedência mínima de 15 dias aos regionais;

6- analisar a possibilidade de transferência da estrutura funcional do 

cFo do rio de Janeiro para Brasília;

7- Que todos os assuntos ligados à odontologia de cada estado envia-

dos ao Federal sejam cientificados ao conselho regional;

8- agilizar os processos de registro dos especialistas e dos cursos de 

especialização, bem como, as decisões da comissão de ensino;

9- revisão do código de Ética;

10- enquanto não for realizada a 4ª aneo, criar “ad referendum” as 

especialidades de acupuntura, homeopatia e hipnose;

11- agilizar os julgamentos dos processos éticos;

12- odontologia Suplementar – lutar por melhores remunerações para 

os cirurgiões-dentistas que trabalham para as operadoras e convênios;

13- Manutenção do valor das anuidades para 2010 (desde 2002, as 

anuidades apenas vêm sofrendo a correção da inflação).

e elege Dr. emil razuk delegado-eleitor e Dr. Marco antonio 
Manfredini, como delegado-suplente
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FISCALIZAÇÃO

Fiscais identificaram outras 
ilicitudes como planfleta-
gem que ferem a ética

Fiscais do croSP em ação,
mais flagrantes de exercício ilegal da profissão

O CROSP continua severo 
com o exercício ilegal da 
profissão. A fiscalização do 

Conselho autuou mais dois casos de 
ilegalidade. Recentemente, os fiscais 
do CROSP, além de constatarem a 
distribuição de panfletos que ferem a 
ética da profissão, flagaram no bairro 
de Socorro, zona sul de São Paulo, o 
assistente de prótese dentária Rób-
son Macedo de Souza (CRORJ 9 
00258-8), exercendo a atividade pri-
vativa de cirurgião-dentista. O respon-
sável pela clínica, o cirurgião-dentista 
Dr. Alexandre Valente Donato (CRO 
61757), também foi autuado por ter 
sido conivente com o exercício ilegal.

Em Sapopemba, a técnica em pró-
tese dentária Claudia Sequalini Dal 
Alba de Tullio foi autuada por exercer 
ilegalmente a profissão. Em seguida, 
foi solicitada a presença policial. Os 
investigadores de polícia, Dr. Ivo Ta-
deu de Melo Silva e Dr. Marcelo Bor-
ges Domingos, realizaram inspeção 
do local onde foi encontrado, além da 
cadeira e mocho odontológico, estufa 

a ação do croSP contra o excercício ilegal da profissão 

e de outras entidades de classe mereceu destaque do “Jor-

nal da Tarde” e de “o estado de S. Paulo”, que publicaram 

reportagem no dia 9 de agosto abordando o tema. aos jor-

nais, o presidente do conselho, Dr. emil adib razuk, obser-

vou que uma prótese mal ajustada pode até levar ao câncer 

bucal e uma extração sem assepsia necessária pode provocar, 

em casos extremos, a morte do paciente por septicemia. 

Jornal “o estado de S. Paulo” entrevista Dr. emil 
razuk sobre riscos na saúde do exercício ilegal

com alguns instrumentais e moldei-
ras em seu interior, assim como um 
refletor antigo, par de luvas de proce-
dimentos, fichário com várias fichas 
odontológicas e agenda de 2009.

Fotos tiradas do celular do fiscal: o TPD Róbson 

Souza foi pego em flagrante exercício ilegal da 

Odontologia. Acima, consultório em Sapobemba 

vizinho de uma oficina e sobre um açougue e 

material odontológico em condições inadequadas 

o colega que tenha conhecimento ou indícios 

de que esteja havendo exercício ilegal da pro-

fissão pode entrar em contato com o serviço de 

fiscalização do croSP no telefone (11) 3549-

5558 ou mande um e-mail para fiscalizacao@

crosp.org.br
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Representantes de órgãos pú-
blicos de saúde bucal da Bai-
xada Santista e convidados 

reuniram-se, dia 1° de setembro, em 
Santos e no Guarujá, para discutir as 
diretrizes da política nacional de saúde 
bucal. O seminário “Política Nacional 
de Saúde Bucal na Baixada Santista: 
Desafios e Perspectivas” teve o intui-
to de apresentar as diretrizes do Mi-
nistério da Saúde para a organização 
da atenção à saúde bucal no âmbito 
do SUS, resultantes de um processo 
de discussões com os coordenadores 
estaduais de saúde bucal. O encontro 
se fundamentou nas proposições que, 
nas últimas décadas foram geradas em 
congressos de Odontologia e de saúde 
coletiva, bem como em consonância 
com as deliberações das Conferências 
Nacionais de Saúde e da I e II Confe-
rência Nacional de Saúde Bucal.

Na parte da manhã, o encontro 
aconteceu na Câmara Municipal de 
Santos. O Vereador Dr. Braz Antunes,  
presidente da Comissão Permanente 
de Saúde do Legisaltivo municipal, 
comentou que o Ministério da Saúde 
está oferecendo uma boa oportunida-
de de parceria aos municípios.  “Pre-
cisamos continuar reivindicando e 
sensibilizando as autoridades quanto à 
importância da saúde bucal para a saú-
de geral do indivíduo”, alertou o verea-
dor. “O incentivo está sendo oferecido 
pelo ministério. Cabe às prefeituras 
analisarem a contrapartida e entrarem 
nessa parceria, que certamente será po-
sitiva”, concluiu.

No Guarujá, a Prefeita Maria An-

croSP e Ministério da Saúde juntos
realizam novos encontros com 
prefeitos do interior

tonieta de Brito considerou que en-
contros dessa natureza possibilitam a 
discussão das “políticas públicas desen-
volvidas no programa de saúde bucal, 
fundamentais para mudar a história 
de miserabilidade, além de aumentar 
a qualidade de vida e auto-estima da 
população”. 

Ela destacou que, após vários anos 
de vida pública, constatou que são ra-
ras as entidades de representação pro-
fissional, como o Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo, que, 
com um elevado grau de altruísmo e 
preocupação com a defesa do direito 
à saúde e da valorização da profissão, 
procuram as prefeituras para apoiar 
a implantação de políticas públicas. 
No evento, a Prefeitura do Guarujá 
comprometeu-se a implantar mais 
oito novas Equipes de Saúde Bucal 
do Programa de Saúde da Família no 
município até o próximo ano, soman-
do-se às seis atualmente existentes. Já 
a Prefeitura de Cubatão manifestou o 
compromisso de implantar um novo 
Centro de Especialidades Odontológi-
cas (CEO), ainda em 2009, que será 
acompanhado de um novo CEO, em 
São Vicente. 

A exemplo do que já havia ocorri-
do na região do Grande ABC, o pro-
jeto CROSP - Ministério da Saúde  
contribui para a melhoria do acesso da 
população ao serviço público e a ex-
pansão do mercado de trabalho para 
cirurgiões-dentistas e demais profis-
sionais de saúde bucal, na Região da 
Baixada Santista.

Para o secretário-geral do CROSP, 

POLÍTICA PÚBLICA

Dr. Cláudio Yukio Miyake, a figura do 
gestor municipal é fundamental para 
as ações que envolvem parcerias com 
o Ministério da Saúde e o Governo do 
Estado. A coordenadora de Saúde Bu-
cal do Guarujá, Drª. Ingrid Alves, afir-
mou que a realização de eventos como 
esse possibilita que o “Ministério da 
Saúde identifique melhor as necessi-
dades do município, promovendo dis-
cussões pertinentes e ações resolutivas 
em relação à saúde bucal”.

O evento teve a cobertura da im-
prensa. O presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk, e o coordenador 
de Saúde Bucal do Ministério da Saú-
de, Dr. Gilberto Pucca, foram entre-
vistados no programa “Notícias em 
Debate”, do SBT. Também estavam 

presentes ao encontro a diretora do 
departamento de Saúde de Cubatão, 
Drª. Denise Filomena Rodrigues de 
Brito, a cirurgiã-dentista da Marinha 
do Brasil, Drª. Carmen Lucia Car-
valho de Souza, a coordenadora de 
saúde bucal da DRS IV, Drª. Andréa 
Gomes, o delegado do CROSP - sec-
cional Santos, Dr. José Mário Baldo, 
o presidente da Associação dos Cirur-
giões-Dentistas da Baixada Santista, 
Dr. Francisco Marçal, e o presiden-
te do Sindicato dos Odontologistas, 
Dr. Mario Leite, além dos secretários 
de Saúde e coordenadores de Saúde 
Bucal dos municípios de Bertioga, 
Cubatão e São Sebastião, cirurgiões-
dentistas e auxiliares de saúde bucal 
da rede municipal.

A foto do alto, a partir da esquerda, Dr. Marco Antonio 
Manfredini, Dr. Emil Adib Razuk, Vereador Braz Antunes, Dr. 
Gilberto Pucca e Dr. Claudio Miyake. Na foto acima, a Prefeita 
do Guaruja, Maria Antonieta de Brito
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a responsabilidade ética 
em infrações disciplinares

As normas dispostas no Código 
de Ética Odontológica devem 
ser seguidas pelos cirurgiões-

dentistas, pelos profissionais de outras 
categorias auxiliares, independente da 
função ou cargo que ocupem e pelas 
pessoas jurídicas, sejam elas clínicas, 
policlínicas, convênios, credenciamen-
tos, administradoras, intermediadoras, 
seguradoras de saúde e quaisquer ou-
tras entidades. É comum, em processo 
ético, o cirurgião-dentista ou o profis-
sional auxiliar (TPD, APD TSB, ASB) 
alegar que não tem responsabilidade na 
falta ética cometida, haja vista que não 
é proprietário e/ou responsável técnico 
ou então que não possui poder admi-
nistrativo para decidir os atos realizados 
pelo estabelecimento em que atua.

O Código de Ética Odontológica 
determina que os profissionais inscri-
tos, quando proprietários, ou o res-
ponsável técnico responderão solida-
riamente com o infrator pelas infrações 
éticas cometidas. Ainda, caracteriza -se 
como infração ética o ato de se bene-
ficiar de propaganda irregular ou em 
desacordo com o previsto no Código, 
ainda que aquele, sujeito às normas éti-
cas, não tenha sido responsável direto 
pela veiculação da publicidade.

É necessário que os inscritos te-
nham consciência de que, indepen-
dente da função ou cargo que ocupem, 
estão obrigados a zelar pelas normas 
éticas e fazer valer o que o Código de 
Ética determina.

Verificamos que o profissional, 
convocado a comparecer às sessões de 
audiência e julgamento de processo éti-

co, demonstra-se surpreso e insatisfeito 
com a convocação, pois muitas vezes 
não possui o poder de gerência e qual-
quer outro poder administrativo sobre 
a entidade em que atua, alegando que 
somente presta seus serviços, sendo co-
missionado ou profissional autônomo.

Nesse sentido, o anúncio, a pro-
paganda e publicidade em desacordo 
com as normas éticas, através de im-
pressos, rádio, televisão, internet ou 

outro meio de veiculação, de um con-
sultório ou clínica, convênio e demais 
entidades com atividade odontológica 
é da responsabilidade de seu proprie-
tário, de seu responsável técnico e de 
todos os profissionais vinculados ao es-
tabelecimento infrator.

Nota-se, claramente, que existe 
a falta de informação e consciência 
quanto ao que abrange a atuação do 
profissional inscrito, que não se limi-
ta ao exercício da profissão quando do 
atendimento do paciente ou da presta-
ção de serviços, mas vai além, pois que 
os profissionais são os representantes 
da categoria que fazem a Odontologia 
acontecer perante a sociedade.

Em busca da valorização profissional, 
não basta o CROSP realizar campanhas 

conscientizando a população quanto à 
importância da visita ao cirurgião-den-
tista. É fundamental que cada profis-
sional inscrito, de cada categoria que 
envolva a Odontologia, preocupe-se em 
defender a classe, em valorizar em pri-
meira instância sua profissão e se recusar 
a exercer suas atividades em consultório, 
clínica, convênios e outras entidades que 
deixem de observar as normas éticas.

Lembramos que, igualmente res-

COMISSÃO DE ÉTICA

Presidente : Dr. Ideval Serrano 
Membros: Dr. Claudio Yukio Miyake, 
Dr. Marco Antônio Rocco, Drª. Eunice 
Cristina Gardieri, Drª. Maria Lucia 
Zarvos Varellis e Dr. Marco Antonio 
Manfredini
Colaboradores: Drª. Marie Eid, Drª. 
Maria Cristina M. Fávero, Drª. Maria 
Valéria Davini Akkaoui e Dr. Edson 
Humberto Lednik

ÉTICA

Não basta o CROSP realizar campa-
nhas conscientizando a popula-

ção quanto à importância da visita ao 
cirurgião-dentista. É fundamental que 
cada profissional inscrito, de cada cate-
goria que envolva a Odontologia, se pre-
ocupe em defender a classe

ponsabilizados, são os profissionais 
que acobertam o exercício ilegal da 
Odontologia por parte de leigos e de-
mais profissionais das categorias auxi-
liares (TPD, APD, TSB, ASB). Exer-
cício irregular é diferente de exercício 
ilegal da Odontologia, haja vista que 
no primeiro caso o cirurgião-dentista 
não se encontra inscrito perante o 
Conselho Regional, o que lhe impe-
de de atuar legalmente, na medida 
em que o exercício ilegal é a prática 
da Odontologia por pessoas que não 
possuem habilitação legal e graduação 
para exercer a profissão. 

O Código de Ética considera como 

infração de manifesta gravidade, prin-
cipalmente, acobertar ou ensejar o 
exercício ilegal ou irregular da profis-
são, sendo inadmissível que um cirur-
gião-dentista ou qualquer profissional 
inscrito compactue com uma prática 
ilegal, imoral ou irregular que coloque 
em risco a saúde da população e o bom 
conceito da profissão. 

Caso você, colega, atue em um es-
tabelecimento onde exista a prática do 
exercício ilegal ou irregular ou tenha 
conhecimento desse fato em outro lo-
cal, orientamos que denuncie, ainda 
que de forma anônima ao CROSP, para 
que seja possível a adoção das medidas 
cabíveis perante o Conselho Regional e 
a autoridade policial.

Orientamos, ainda, que os colegas 
não sejam coniventes com infrações 
éticas que envolvam publicidade e pro-
paganda, exigindo dos proprietários e 
responsáveis técnicos as regularizações 
devidas e a estrita observância ao dispos-
to no Código de Ética Odontológica.

A Comissão de Ética coloca-se à 
disposição para maiores esclarecimen-
tos através do e-mail: etica@crosp.org.
br, fax: (11) 3549-5547, telefone: (11) 
3549-5500.
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AÇÃO SOCIAL

Na foto da esquerda, audiência, intermediada pelo Vereador Gilberto Natalini, com a Secretária-Adjunta Municipal de Educação de São 
Paulo, professora Célia Falótico, e sua assessora Luz Marina. Na foto da direita, reunião com a coordenadora de Projetos Escola de Tempo 
Integral da Secretaria de Estado da Educação, professora Suzana dos Santos Rigo. Participaram das audiências o presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk, e os membros da comissão organizadora do programa e concurso “A saúde bucal”: Drª. Adriana Cátia Mazzoni, Dr. João 
Carlos de Coelho de Faria, Drª. Maria Marta de Betânia Barbosa e Drª. Silvana Cherin Ziravello

O programa e concurso “A 
saúde bucal”, que antes se 
restringia à rede estadual de 

educação, vai agora ser estendido para 
as escolas municipais. Foi assinado, em 
16 de outubro, um termo de coopera-
ção entre o CROSP e a Secretaria de 
Educação do Município de São Paulo 
para inserir no programa os 470 mil 
alunos das 13 Delegacias de Ensino da 
capital.

Programa e concurso “a saúde bucal” 
será estendido à rede municipal de ensino de São Paulo

conselheiros pedem isenção do ISS para cirurgiões-dentistas de osasco

o presidente do croSP, Dr. 
emil razuk, o secretário, Dr. claudio 
Miyake, e o tesoureiro, Dr. Francisco 
couto Mota, estiveram no dia 10 de 
setembro no gabinete do prefeito de 
osasco, emídio de Souza, para discutir 
não só a inclusão da rede municipal 
de ensino no programa e concurso “a 
saúde bucal”, mas propor que a mu-
nicipalidade siga os passos da capital e 
isente os cirurgiões-dentistas do ISS.

Dr. emil razuk argumentou que o 

alívio fiscal poderá reduzir o custo do 
serviço odontológico, beneficiando a 
população que terá maior acesso aos 
tratamentos dentários. o Prefeito emí-
dio ouviu com atenção as ponderações 
dos representantes da classe e ficou de 
submeter o tema para anáçise de seus 
departamentos jurídico e financeiro.

na audiência também estavam 
o Dr. Ziró Yanagimori, Drª. eurica 
Yanagimori e o fiscal do croSP, Dr. 
hélio Toledo Junior.

A iniciativa partiu do CROSP que, 
por intermédio do Vereador Gilberto 
Natalini, teve a primeria reunião na 
Secretaria, em 10 de agosto. Partici-
param da audiência, o presidente do 
Conselho, Dr. Emil Adib Razuk, a 
Secretária-Adjunta, Célia Regina Gui-
don Falótico, a conselheira Drª. Euni-
ce Cristina Gardieri, a assessora da se-
cretária, Luz Marina M.C. Toledo, e os 
membros da comissão organizadora do 

programa Drª. Adriana Cátia Mazzo-
ni, Dr. João Carlos de Coelho de Faria, 
Drª. Maria Marta de Betânia Barbosa 
e Drª. Silvana Cherin Ziravello.

Depois de se inteirar da extensão 
do programa e de seu alcance pedagó-
gico, a secretária-adjunto considerou 
a iniciativa uma grande oportunida-
de para conscientizar os alunos sobre 
noções de higiene bucal, mastigação e 
prevenção.

As escolas da rede municipal de 
Campinas, Osasco e Santos também 
poderão integrar o programa, que 
neste ano, irá distribuir premiações 
no valor de R$ 450 mil, doados pelo 
Bradesco. O concurso, considerado 
o maior programa pedagógico sobre 
saúde bucal do mundo pela Unesco, 
órgão das Nações Unidas, tem tam-
bém a parceria da TV Globo e o apoio 
do jornal “Folha de S. Paulo”.
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Seguradora do BB sorteou 
bicicletas caloi para os inscritos

No dia 31 de agosto, os dire-
tores da seguradora Aliança do 
Brasil do Banco do Brasil, Julie 
Sabag Santos, Danielle Fernan-
des Plastina Papfeo e Ricardo 
Ramos Costa, sortearam três 
bicicletas Caloi, modelo Linha 
Adulta, para os inscritos do 
CROSP. 

O BB queria doá-las ao 
CROSP que preferiu que elas 

PESQUISA

fossem sorteadas diretamente 
aos incritos pela seguradora do 
banco. O sorteio aconteceu na 
subsede do CROSP no Pacaem-
bu. Os vencedores foram:
• Dr. Massaaki Ueno, CROSP 
163
• Drª.Silvia Helena Barbosa, 
CROSP 70.494
• Drª. Fernanda Machado, 
CROSP 78.385

a presidente do conselho de Secretários Municipais de Saúde do estado 

de São Paulo (coSeMS-SP), Drª. Maria do carmo cabral carpintéro, enviou 

ofício a todos os 645 secretários municipais de Saúde de São Paulo, divul-

gando o Prêmio alfredo reis viegas, organizado pelo croSP. no ofício, a 

presidente do coSeMS-SP manifesta o seu total apoio ao Prêmio.

a inscrição é gratuita e deverá ser feita até o dia 31 de janeiro de 2010,
por meio de envio do trabalho completo, e com o resumo, via e-mail,
para o site www.crosp.org.br.
o formulário on line de inscrição inclui nome, número de inscrição no
cro, eixo temático principal, resumo, e-mail, endereço e co-autores.
após recebimento do trabalho com o respectivo resumo, a organização do 
Prêmio enviará ao autor um e-mail de confirmação da
inscrição.

os prêmios são os seguintes:
Primeiro lugar – R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Segundo lugar – R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Terceiro lugar – R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Menção honrosa para cinco outros trabalhos – R$ 1.000,00 (um mil reais)
cada.
o prêmio será entregue, no caso de mais de um autor, ao primeiro
deles. os autores premiados receberão certificado de Premiação, e todos os
inscritos receberão certificado de Participação.
Todas as informações estão no site do croSP: www.crosp.org.br

O Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo, 
ao instituir o Prêmio Al-

fredo Reis Viegas, joga luz num tema 
que tem ganhado cada vez mais espa-
ço na agenda da sociedade brasileira: a 
saúde pública. A difícil construção do 
Sistema Único de Saúde, a expansão 
da Saúde Suplementar, as mudanças 
no quadro epidemiológico, originan-
do novos padrões de mortalidade e 
morbidade, a drástica urbanização, as 
novas relações de gênero, a gradativa 
e rápida inversão da pirâmide popula-
cional e o despertar da economia na-
cional são elementos cruciais de um 
tempo de transição e de definição de 
bases mais sólidas e necessariamente 
inovadoras para o futuro. 

A saúde bucal coletiva é parte cons-
tituinte essencial de todo esse processo. 
Suas referências estão na vida de Alfredo 
Reis Viegas, o mestre que, certamente, 
se ao nosso lado permanecesse, estaria 

acompanhando a intensa movimenta-
ção que caracteriza o mundo atual. 

O Prêmio Alfredo Reis Viegas  - re-
digido pelos Profs. Drs. Vitor Gomes 
Pinto, Antonio Galvão Fortuna Rosa e 
Antonio Carlos Pereira -, visa estimu-
lar e incentivar o estudo, a investigação 
científica e a prática de caráter social 
na área da saúde bucal coletiva, contri-
buindo para o equacionamento e solu-
ção de problemas atuais da população 
brasileira e para o aperfeiçoamento do 
Sistema Único de Saúde.

Poderão se inscrever como autor 
principal ou autores principais cirur-
giões-dentistas regularmente inscritos 
nos Conselhos Regionais de Odonto-
logia de todos os Estados e do Distrito 
Federal, com atuação em clínica pri-
vada ou pública, professores, pesquisa-
dores e profissionais vinculados ou não 
a uma entidade acadêmica, instituição 
de pesquisa ou de prestação de serviços 
à população.

Prêmio alfredo reis viegas
debate saúde coletiva
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Considerada a empresa do 
ano, o Bradesco foi capa da 
edição de 19 de agosto da 

revista “Isto É Dinheiro”. A reporta-
gem descreve a trajetória de sucesso 
de uma das mais valorizadas marcas 
do sistema financeiro do mundo, 
que, num ano de turbulência econô-
mica, ampliou o crédito em 32% e 
conquistou 1 milhão de novos clien-
tes. À frente dessa estratégia vencedo-
ra estão o presidente do Conselho de 
Administração do banco, Dr. Lázaro 
Brandão, e o presidente executivo Dr. 
Luiz Carlos Trabuco.

A reportagem mostra que o Bra-
desco aposta firme na atuação no 
mercado interno, junto com o cres-
cimento das classes populares para 
retomar o posto de maior banco pri-
vado do país, posição que perdurou 
por quase seis décadas até a fusão do 
Itaú com o Unibanco. Mas se hoje 
não é o maior, continua sendo o me-
lhor. Seus indicadores não deixam 
dúvidas sobre seu desempenho como 
instituição financeira, como empresa 
de saúde e como seguradora, mesmo 
no dramático ano de 2008, em que 
gigantes financeiros do mundo caí-
ram sob a crise global. Os ativos cres-
ceram 33%, as operações de crédito, 
32%, os depósitos, 67,3%, e o lucro 
líquido atingiu R$ 7,6 bilhões, uma 
rentabilidade de 31,5%.

O Bradesco possui hoje uma car-
teira invejável: 20,1 milhões de clien-

Bradesco patrocina com recursos a premiação 
do programa e concurso “A saúde bucal”

Dentre os programas patrocinados pelo Bradesco está o concurso “a 

saúde bucal”. Desde 2003, o Bradesco destina recursos para a premiação 

de alunos, professores, escolas, diretores e cirurgiões-dentistas que partici-

pam da atividade. este ano, a Fundação destinou r$ 450 mil, sem os quais 

não seria possível realizar um ação que orienta e conscientiza crianças da 

rede pública de ensino sobre os benefícios do cuidado com a saúde bucal.

CROSP mantém parceria 
com banco no programa e 
concurso “A saúde bucal”

Bradesco, eleita empresa do ano 
pela revista “Isto É Dinheiro”

ECONOMIA

tes no varejo, 500 mil com atendi-
mento Prime, e atende a 1,1 milhão 
de empresas no país.

Segundo Dr. Lázaro Brandão, o 
Bradesco tem essa solidez por ter sen-
sibilidade para se inserir no mercado 
e sua capacidade de adaptação. Para 
Dr. Luiz Carlos Trabuco, a meta do 
Bradesco é participar da incorpora-
ção de novas pessoas na economia. 
“Há 100 milhões de pessoas que vão 
mudar de classe social nos próximos 
anos, 60% delas não estão ainda em 
idade produtiva”, diz. 

O banco se notabiliza também 
pela sua preocupação social. A cren-
ça na educação como indutor da 
transformação social ultrapassa as 
fronteiras do banco. Por meio da 
Fundação Bradesco, foram investi-
dos R$ 221 milhões em programas 
para estudantes carentes, cerca de 
519 mil em 2008. Nessa área, pa-
trocina inúmeras ações de valor hu-
mano e social como o maior pro-
grama pedagógico de saúde bucal 
do mundo, segundo a UNESCO: o 
programa e concurso “A saúde bu-
cal”, uma parceria com o CROSP.

O Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo parabeniza o 
Bradesco por tão vitoriosa trajetó-
ria, além de se sentir orgulhoso pela 
parceria que beneficia milhares de 
jovens no Estado de São Paulo por 
meio do programa e concurso “A 
saúde bucal”. Os conselheiros agra-
decem sobretudo os Drs. Lázaro de 
Melo Brandão e Luiz Carlos Trabu-
co por acreditarem no alcance social 
desse programa pedagógico.
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O Prefeito Gilberto Kassab recebeu o presidente do 
CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, em seu gabinete, no 
dia 25 de setembro. Na audiência, ele reafirmou seu 
compromisso de enviar até novembro mensagem à 
Câmara Municipal concedendo a isonomia salarial 
entre cirurgiões-dentistas e médicos, beneficiando 
mais de 1.500 profissionais da rede pública de saú-
de do município. A medida é um antiga luta trava-

da com o Executivo pelas entidades de classe, como o CROSP e a Associação dos 
Odontologistas da Prefeitura, assim como a APCD e a ABCD.

Várias reuniões foram realizadas com Kassab, desde a época em que era vice-
prefeito, e com os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de 
sensibilizar as autoridades para a correção da reivindicação, equacionando uma 
injustiça que há anos assola os cirurgiões-dentistas da rede de saúde municipal.

Na oportunidade, o prefeito concordou em realizar conjuntamente com o 

Prefeito Gilberto Kassab dará isonomia
e mensagem será enviada até 

novembro à câmara

Conselho o programa de prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer bucal. A 
ação acontecerá no começo de novem-
bro (veja matéria na próxima página).

Também por concordância do Pre-
feito Kassab, o programa e concurso “A 
saúde bucal” será estendido aos 470 mil 
alunos da rede fundamental da rede pú-
blica do município. Por todas atitudes e 
por ter isentado os cirurgiões-dentistas 
do ISS, o Prefeito Gilberto Kassab será 
homenageado com a Medalha Tiraden-
tes no Dia do Cirurgião-Dentista, em 
solenidade que acontecerá na Cãmara 
Municipal, no dia 23 de outubro.

Na ocasião da audiência, Dr. Emil 
Razuk entregou pessoalmente 
convite ao Prefeito Gilberto Kassab 
para participar da solenidade do 
Dia do Cirurgião-Dentista e receber 
como homenagem a Medalha 
Tiradentes

POLÍTICA
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CELEBRAÇÃOAÇÃO SOCIAL

Diagnóstico do câncer bucal 
acontecerá nos ceUs da Prefeitura e estações do metrô

De 4 a 6 de novembro deste 
ano, o CROSP e a Secreta-
ria de Saúde do Município 

de São Paulo vão organizar conjun-
tamente uma ação de saúde bucal 
de natureza educativa e preventiva 
na população. Postos de atendimen-
to nas estações de metrô, onde há 
grande circulação de pessoas, serão 
instalados para fazer a primeira tria-
gem. Os pacientes que apresentarem 
indícios e sintomas do câncer bucal 
serão encaminhados para faculdades 
e para unidades dos CEUs, onde ha-
verá estomatologistas.

 A primeira reunião para definir os 
detalhes da ação aconteceu dia 2 de 
outubro. Pelo CROSP, estavam pre-
sentes o presidente Dr. Emil Adib Ra-
zuk e o secretário Dr. Claudio Miyake, 
além dos estomatologistas Dr. Harol-
do Arid Soares, Dr. Celso Marcucci, 
Drª. Adriana Witzul e do Dr. Celso 
Lemos. Pela Secretaria, estavam a co-
ordenadora da Área Técnica de Saúde 
Bucal, Drª. Maria Candelária Soares, 
a assistente técnica de Atenção Bási-
ca, Drª. Rosana Castanho Sant’Anna 
e outros membros da Secretaria. 

Segundo o Dr. Haroldo Arid So-
ares, coordenador do programa de 
Prevenção e Diagnóstico Precoce do 
Câncer Bucal, a participação da Pre-
feitura de São Paulo neste ano será 
mais efetiva do que das outras três 
vezes. “Isso significa uma logística 
melhor, um alcance maior. Quem sai 
ganhando é a população”, afirmou. 
Para a Drª. Rosana, essa ação integra-
da permitirá que a população tenha 
maior acesso à informação, aos servi-
ços e ao tratamento.

Para que um grande número de 
pessoas saibam dessa inspeção, será 
difundida uma campanha em todas as 
Unidades Básicas de Saúde que exibi-
rão um vídeo sobre a ação. O CROSP 
vai, além disso, distribuir fôlderes 
chamando a população para compa-
recer nos postos de atendimento.

Esse tipo de carcinoma continua a 
ser um dos cânceres mais agressivos, 
é pouco conhecido pela população e, 
geralmente, seu diagnóstico é tardio. 
“No Brasil, o câncer  bucal ocupa a 5ª 
posição entre os homens e a 9ª entre as 
mulheres, muito devido à associação do 
fumo e do álcool, como também pela 
despreocupação das pessoas aos sinto-
mas iniciais de uma possível doença”, 
explica Dr. Emil Razuk.

O propósito do programa é, sobre-
tudo, diz Dr. Emil, conscietizar a popu-
lação, alertá-la sobre esse mal silencioso 
que mata e mutila.

caravana do SUS debateu em 
São Paulo estratégia de ação

O Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) está lançando nes-
te ano, em todos Estados, a “Ca-
ravana em defesa do SUS”. Em 
São Paulo, a Caravana chegou 
no dia 8 de outubro em encon-
tro na Assembléia Legislativa. O 
movimento é em parceria com o 
Ministério da Saúde, por meio 
da Secretaria de Gestão Estraté-
gica e Participativa (SGEP), os 
Conselhos Estaduais de Saúde, 
o Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde (Conass), o Con-
selho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conase-
ms) e os movimentos sociais.

A proposta da Caravana 
faz parte da agenda política do 
Conselho Nacional de Saúde 
aprovada em reunião ordinária 
de janeiro de 2009, que inclui 
temas como a gestão do tra-
balho, modelo de atenção, fi-

nanciamento, controle social, 
intersetorialidade, complexo 
produtivo da saúde e humani-
zação no SUS, definidos como 
estratégia para o cumprimento 
de suas ações.

Um dos pontos importantes 
do evento foi o lançamento da 
campanha do SUS como patri-
mônio social, cultural, imaterial 
da humanidade, além da campa-
nha em favor da regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 29, 
que está recebendo contribuições 
e apoio por meio de assinaturas 
eletrônicas na internet.

Com o tema “Todos em de-
fesa do SUS”, a ideia da Carava-
na é discutir os problemas e os 
avanços do SUS em cada unida-
de da Federação. Depois, todas 
as propostas serão apresentadas 
em Encontro Nacional em Bra-
sília, em dezembro.

A partir da esquerda, Drª. Rosana 
Sant’Anna, Dr. Caio Filippos, 
Dr. Haroldo Soares, Dr. Claudio 
Miyake, Dr. Celso Lemos, Dr. 
Gilberto Marcucci e Dr. Emil 
Razuk
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FORMAÇÃO

FoUSP enriquece conhecimento científico 
de alunos com programa de intercâmbio

Já faz algum tempo que a Faculda-
de de Odontologia de São Paulo da 
USP mantém programas de inter-

câmbio com universidades de outros pa-
íses. Mas somente há quatro anos, sob a 
coordenação do Diretor da FOUSP, Prof. 
Dr. Carlos Eduardo de Paula, essa ativi-
dade foi oficializada, intensificando a tro-
ca de informações e experiências na área.

A presidente da Comissão de Rela-
ções Internacionais da Faculdade, Drª. 
Ana Cecília Aranha, comenta que nesses 
quatro anos cerca de 50 alunos já foram 
enviados para estudar em instituições de 
Granada, na Espanha, Londres, Sidney, 
na Austrália, e Estados Unidos. Outros 
tantos vieram desses países para o Brasil 
ter contato com o método de ensino da 
FOUSP. Neste ano, vieram dois alunos 
da Universidade Internacional do Equa-
dor, Quito, cinco da Barts and The Lon-
don School of Medicine and Dentistry 
/Queen Mary University of London, e 
cinco da Universidade de Aachen, na 
Alemanha. Em 2010, dos alunos brasi-
leiros, dois irão para a University of Ca-
lifornia e um para a Faculdade de Min-
nesota, ambos nos Estados Unidos, uma 
para a Universidade de Granada, dois 

para a Oregon Health & Science Uni-
versity, Portland, Estados Unidos, seis 
para a Queen Mary e dois para o King’s 
College, ambos em Londres, repetindo 
o sucesso dos anos anteriores.

Um aspecto positivo desse programa 
é abrir as portas para os alunos que quei-
ram desenvolver um trabalho no exterior. 
“Com o intercâmbio oficial, esse aluno 
terá maior facilidade de conseguir um es-
tágio”, explicou ele.

Em geral, entre dez e quinze alunos 
são selecionados para serem enviados às 
faculdades de outros países, anualmente. 
Os melhores são escolhidos de acordo 
com o histórico escolar, o currículo e o 
interesse em iniciação científica para par-
ticipar desse intercâmbio de duas sema-
nas. O mesmo processo de seleção acon-
tece com os alunos estrangeiros. 

“Esse programa é bom para to-
dos, para os brasileiros que trocam 
experiências, para os de fora que tra-
zem novidades, e é importante para 
a universidade que leva para fora o 
selo “USP” que é forte e reconhecida 
no Exterior”, disse ela. “Ao mesmo 
tempo, é interessante que os alunos 
estrangeiros conheçam nossas ins-

talações e nosso modo de trabalho”, 
acrescentou.

De fato, a aluna do Equador Ana 
Lorena Jarrín afirmou que se interessou 
pelo intercâmbio, sobretudo, porque a 
“FOUSP tem muito renome” em seu 
país. “Fomos recebidos de braços aber-
tos e pudemos aprender novas técnicas e 
materiais. Percebemos que os professores 
se entregam aos alunos, sempre ajudan-
do-os, revisando o que está sendo feito, 
deixando-os mais seguros”, observou. Sua 
colega Maria Gabriela Martinez reiterou 
que as “técnicas usadas pelos professores 
da FOUSP são mais avançadas que no 
Equador.”

Os alunos estrangeiros surpreende-
ram-se com a tecnologia e as técnicas 
aplicadas no ensino da FOUSP, em 
particular no que se refere no uso de 
laser. “Nas clínicas odontológicas da 
Inglaterra não há equipamentos de la-
ser”, revelou um impressionado Stuart 
Patton, da Universidade de Londres 
com o Laboratório Especial de Laser 
em Odontologia, o LELO.

Seu colega, Amar Paresh Mehta, 
elogiou os professores brasileiros e a 
metodologia de ensino da FOUSP. “Na 

Inglaterra lemos a respeito dos casos e 
eventualmente temos contato com pa-
cientes. Enquanto que aqui, os alunos, 
além de terem mais vivência prática com 
pacientes, são melhor assistidos pelos 
professores.”

As diferenças também foram perce-
bidas pelas alunas da FOUSP que par-
ticiparam do intercâmbio. Beatriz Apa-
recida de Oliveira comentou que “os 
nossos professores são mais próximos 
dos alunos”. Ela destacou que, se sobra 
aos pacientes de Granada maior acesso 
a recursos, falta-lhes educação bucal. 
“O brasileiro tem maior preocupação 
com a saúde bucal”, constatou.

Talitha Buchara Camargo, que foi 
para a Inglaterra, disse que em suas duas 
semanas na universidade percebera que 
a Odontologia brasileira encontra-se em 
alguns aspectos num nível mais elevado. 
“Lá, eles utilizam materiais de melhor 
qualidade, a faculdade cede tudo, mas o 
atendimento ao paciente aqui é melhor”, 
afirmou. Ela considerou o intercâmbio 
muito bom, pois agregou conhecimento 
à sua formação profissional. “Abriu mi-
nha visão sobre a Odontologia. Vi que lá 
fora, nossa Odontologia é bem reconhe-
cida”, orgulhou-se.

A recém-formada Drª. Luana Cam-
pos, que ficou na Universidade de Sidney, 
Austrália, destacou que o intercâmbio foi 
importante também para que os alunos 
dessem o devido valor à formação profis-
sional que se tem no Brasil. 

Às vésperas da partida dos alunos es-
trangeiros do Brasil, no dia 21 de agosto, 
o presidente do CROSP, Dr. Emil Adib 
Razuk, foi convidado pelo Prof. Dr. Car-
los de Paulo Eduardo, a falar um pouco 
com os jovens alunos. Dr. Emil explicou 
quais as atribuições do Conselho, desejou 
sucesso aos alunos e que exercitassem a 
profissão com ética e responsabilidade.

Na fileira da frente, os alunos brasileiros da FOUSP que fizeram o intercâmbio. No canto direito, a 
presidente da Comissão de Relações Internacionais da Faculdade, Drª. Ana Cecília Aranha. Na fileira de 
trás, os alunos estrangeiros. Ao centro, Dr. Emil Adib Razuk e o diretor da faculdade, Prof. Dr. Carlos 
de Paula. No canto direito, o vice-diretor, Prof. Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho
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PROFISSÃO

Em razão de haver muitas dúvi-
das sobre os direitos e deveres 
dos cirurgiões-dentistas que 

trabalham para as operadoras de saú-
de, o Conselho Regional de Odonto-
logia de São Paulo encaminhou ofício 
à Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar, propondo a elaboração de um 
manual dirigido ao cirurgião-dentista 
prestador de serviços às operadoras de 
planos de saúde. O ofício, assinado 
pelo presidente do CROSP, Dr. Emil 
Adib Razuk, sugere a edição de um 
guia, cujo conteúdo teria caráter de 
orientação sobre seus direitos e deve-
res, assim como de auxílio para a ob-
tenção de informações necessárias ao 
exercício profissional, que se encon-
trem disponibilizadas pela ANS em 
documentos técnicos ou em seu sítio 
eletrônico.

O Conselho pensa que o material 
pode ser co-produzido pela ANS e pelo 
CROSP. Ficaria sob responsabilidade da 
Agência a elaboração do material técnico. 
O Conselho se incumbiria da editoração, 
impressão e divulgação do guia. O assunto 
já tinha sido anteriormente abordado pelo 
conselheiro Dr. Marco Antonio Manfredi-
ni com o Dr. Alfredo José Monteiro Scaff, 
secretário-executivo da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, na ocasião da 6ª. 
Reunião do Grupo Técnico para Revisão 
do Rol de Procedimentos da ANS, no Rio 
de Janeiro.

O material tratará dos 
direitos e deveres do 
cirurgião-dentista

Guia de orientação será editado pelo croSP e anS
aos profissionais que trabalham nas operadoras de saúde
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DEBATES

O Programa de Pós-Gradua-
ção em Odontologia Pre-
ventiva e Social da Facul-

dade de Odontologia de Araçatuba 
(FOA-UNESP) realizou entre os 
dias 13 e 15 de agosto, o III En-
contro de Odontologia em Saúde 
Coletiva e Bioética e o V Workshop 
de Pós-graduação em Odontologia 
Preventiva e Social. Estiveram reu-
nidos aproximadamente 400 pro-
fissionais, coordenadores de saúde 
bucal, secretários municipais de 
saúde, docentes, pós-graduandos e 
acadêmicos do país e das principais 
universidades, e lideranças como o 
coordenador nacional de Saúde Bu-
cal, Dr. Gilberto Alfredo Pucca Jú-
nior, e o presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk, que deu uma pa-
lestra  sobre o tema “A entidade de 
classe CROSP e a política nacional 
de saúde bucal”.

Na pauta foram discutidos entre 
outros assuntos a Política Nacional 
de Saúde Bucal, os problemas para a 
consolidação dos serviços odontoló-
gicos municipais, a implantação dos 
Centros de Especialidades Odontoló-
gicas (CEOs) e a atuação do CROSP 
enquanto entidade de classe.

Para o NEPESCO - Núcleo 
de Pesquisa em Saúde Coletiva do 

III encontro de odontologia em Saúde coletiva e Bioética 
discute a implantação dos ceos

Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia Preventiva e Social da 
Faculdade de Odontologia de Ara-
çatuba-UNESP, é de extrema im-
portância a promoção de discussões 
sobre as diretrizes da política nacio-
nal de saúde, integrando o sistema 
formador por meio da Universidade 
e Do serviço público. O encontro 
debateu a formação, dentro da pers-
pectiva do SUS, de recursos huma-
nos e o desenvolvimento de pesqui-
sas que melhorem a atenção à saúde 
das comunidades, enfatizando as 
características de um sistema equâ-
nime, integral e universalizado.

Houve também apresentação de 
trabalhos, com menção honrosa aos 
primeiros colocados. Na avaliação 
da presidente do encontro, professo-
ra titular Drª. Nemre Adas Saliba, o 
evento foi considerado um sucesso, 
coroando o trabalho iniciado e de-
senvolvido por ela junto ao Progra-
ma de Pós-Graduação, que neste ano 
completa 15 anos de existência.

Durante o evento, foi promovida 
nova reunião conjunta do CROSP 
com o Ministério da Saúde, com a 
presença de secretários municipais 
de Saúde e coordenadores munici-
pais de Saúde Bucal, visando a ex-
pansão do Brasil Sorridente no Es-

tado de São Paulo. Essa foi a quarta 
reunião conjunta, que já ocorrera 
previamente em São Bernardo, San-
to André e Mauá.

Participaram como ministrado-
res professores de diferentes univer-
sidades do Brasil, gestores da Saúde, 
grandes nomes da Odontologia So-
cial, dentre eles: Profª Mariza Maltz, 
UFRGS; Prof. Volnei Garrafa, UNB; 
Prof. Gilberto Pucca Jr., Minstério da 
Saúde; Drª Tânia Turra, da Secreta-
ria de Estado da Saúde-SP; Dr. Emil 

A partir da direita: a vice-coordenadora 
do programa de Pós-graduação da UNESP 
de Araçatuba, a presidente do encontro, 
Profª. Drª. Suzely Adas Saliba Moimaz, 
Dr. Emil Adib Razuk, Dr. Prof. Dr. Antonio 
José Garbin, o prefeito de Araçatuba, 
Dr. Aparecido Sério da Silva, Profª. Drª. 
Nemre Saliba, o diretor da Faculdade, 
Prof. Dr. Pedro Felício Estrada Bernabé, 
a professora de Odontologia Social da 
faculdade, Drª. Clea Adas Saliba Garbin

Os conselheiros Drs. Emil RazuK e Claudio 
Miyake e o coordenador de Saúde Bucal 
do Ministério da Saúde, Dr. Gilberto Pucca, 
conheceram as dependências da Faculdade de 
Odontologia da UNESP-Araçatuba

Adib Razuk, Profª. Aronita Rosen-
blatt, UPE; Prof. Paulo Capel Nar-
vai, FSP-USP; Dr. Marcelo Coimbra, 
coordenador de Serviço de Saúde - 
Amparo-SP; Prof. Rogério Nogueira 
de Oliveira, FO-USP; Profª. Mônica 
da Costa Serra, UNESP.

O CROSP parabenizou a Profª. 
Drª. Nemre Adas Saliba e sua equi-
pe pela excelente organização de um 
evento que debate um tema de fun-
damental importância para a saúde 
coletiva.
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ESPECIALIDADES

A incidência de cárie dentária na 
população de 5 a 12 anos de idade, no 
Estado de São Paulo, é hoje 70% infe-
rior ao que ocorria há 20 anos. Outra 
constatação importante é que crianças 
que moram em cidades onde é feita 
a fluoretação têm um dente cariado a 
menos do que crianças onde não há 
adição do flúor na água de abasteci-
mento público. 

A afirmação foi feita pelo pesqui-
sador da Faculdade de Saúde Pública 
da USP e conselheiro do CROSP, Dr. 
Marco Antônio Manfredini, no 2º 
Simpósio sobre Fluoretação da Água 
(SimFlúor), promovido, dia 14 de 
agosto, pela Associação Odontológi-

Simpósio debate benefícios do flúor
ca de Ribeirão Preto e pelo Conselho 
Municipal de Fluoretação, órgão que 
acompanha a qualidade da fluoretação 
na cidade.

Dr. Manfredini atribuiu esse avanço 
a três fatores: fluoretação das águas de 
abastecimento público, introdução do 
flúor nos cremes dentais e programas 
de educação e prevenção voltados para 
crianças. Ele destacou o trabalho que o 
CROSP vem realizando em conjunto 
com os governos federal e estadual, vi-
sando à ampliação da medida, e abor-
dou o papel das entidades odontológi-
cas na defesa da fluoretação das águas. 
“Ribeirão Preto serve de exemplo para 
os outros 644 municípios paulistas”, 

Dr. Marco Antonio Manfredini falou 
sobre a importância da fluoretação

disse. 
A fluoreta-

ção da água foi 
identificada pelo 
Centro de Con-
trole de Doenças, 
órgão do governo 
dos Estados Unidos, como uma das 10 
principais medidas de saúde pública 
do Século XX, acentuou o conselheiro 
do CROSP. A um custo extremamente 
baixo – 15 centavos de real per capita 
por ano, na cidade de São Paulo – “a 
fluoretação é uma medida segura, que 
não traz problemas à população”.

Em dia 25 de novembro, o Minis-
tério da Saúde e o CROSP organizarão 

reunião conjunta para tratar da expan-
são do Brasil Sorridente, na região de 
Ribeirão Preto. O evento será realiza-
do na AORP, às 14 horas. À noite, o 
CROSP, com o apoio da APCD-Ri-
beirão Preto e da AORP vão se reunir 
com os cirurgiões-dentistas da região 
para debater as ações de valorização da 
Odontologia e os problemas enfrenta-
dos pelos profissionais que atuam nos 
consultórios particulares.

Ao lado, Dr. Rogério Adib Kairalla 
fala aos candidatos, observado pelo 
presidente do CROSP, Dr. Emil Adib 
Razuk.
Na foto maior, candidatos fazem 
prova na subsede do Pacaembu

Sessenta oito cirurgiões-den-
tistas prestaram exames para 
a obtenção de certificado de 

aptidão para exercer as práticas inte-
grativas: 32 para Laserterapia, 21 para 
Acupuntura, 8 para Terapia Floral, 4 
para Hipnose, 2 para Homeopatia e 1 
para Fitoterapia. As provas, realizadas 
na subsede do Pacaembu, em 19 de 
setembro, foram elaboradas e serão 
corrigidas pela Comissão de Práticas 
Integrativas do Conselho Federal de 
Odontologia. 

Terapias integrativas,
primeira prova é realizada em São Paulo

Segundo o conselheiro Dr. Rogé-
rio Adib Kairalla, que preside a Co-
missão de Ensino e Especialidades do 
CROSP, as provas já foram encami-
nhadas para o CFO. O resultado de-
verá ser divulgado em novembro. 

A cirurgiã-dentista Drª. Érica da 
Silva Melo, que prestou a prova para 
a Hipnose, comentou que o exame já 
deveria ter sido para a obtenção do 
título de especialista, não só para a 
certificação. “Todo mundo trabalha 
com isso há muito tempo, como é o 

meu caso, que exerço essa prática há 
dez anos. Prática temos bastante, res-
ta agora reconhecê-las como especia-
lidade”, propôs. “Sou funcionária pú-
blica e não consegui nenhuma carta 
que dissesse que estava apta a exercer 
a Hipnose no posto de saúde. Os mé-
dicos têm, nós não”, queixou-se.

Essa reclamação vai ao encon-
tro do que defende o presidente do 
CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, que 
tem argumentado já há alguns anos 
que a Odontologia precisa urgente 

reconhecer essas práticas como es-
pecialidades para ampliar conside-
ravelmente o mercado de trabalho 
no serviço de saúde pública e os co-
nhecimentos dos profissionais sobre 
a matéria.

Dr. Emil lembra que já foi entre-
gue ao CFO - no 4º Encontro Na-
cional de Centro de Especialidades 
Odontológicas -, proposta, funda-
mentando a necessidade de se con-
siderarem especialidades as práticas 
integrativas.
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SAÚDE PÚBLICA

Trabalho do croSP é mencionado 
em norma técnica da Secretaria da Saúde

A Secretaria de Estado da Saú-
de publicou em 11 de agos-
to no Diário Oficial norma 

técnica a respeito dos procedimentos 
que as clínicas, consultórios e pronto-
socorros odontológicos devem adotar 
em virtude da propagação do vírus da 
Influenza A (H1N1). O informe téc-
nico foi elaborado usando como refe-
rência dados de instituições de saúde 

e de classe como o Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo.

Entre os procedimentos recomen-
dados são o adiamento da consulta 
ao cirurgião-dentista por sete dias a 
partir do início dos sintomas da gri-
pe, fornecer máscara cirúrgica ao pa-
ciente com síndrome gripal, enquan-
to espera o atendimento e manter o 
consultório ventilado.

orientação do croSP sobre 
a Gripe a foi amplamente 
noticiada na imprensa do 
estado

Em sentido horário: “Folha de Ribeirão Preto”, “Jornal da Cidade” 
de Jundiaí e “Nossa Cidade” de Araçatuba

as orientações, que o croSP encaminhou aos cirurgiões-

dentistas do estado sobre os procedimentos que deveriam 

adotar em face a propagação da Gripe a, foram amplamen-

te noticiadas pela imprensa do interior, rádios e jornais. Isso 

contribuiu para amplificar o alerta junto aos profissionais e à 

sociedade.

as medidas sugeridas pelo conselho foram baseadas nas 

informações passadas ao presidente do conselho, Dr. emil 

adib razuk, pelo Prof. Dr. Marcos Boulos, professor de Mo-

léstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina 

da USP e atual diretor da FMUSP, pela cirurgiã-dentista Drª. 

Marta Lopes nogueira, informes técnicos e oficiais do Minis-

tério da Saúde e de reportagens de importantes veículos de 

comunicação:

• usar máscara e luvas no atendimento, pois o contágio 

inicia-se antes dos sintomas típicos da doença

• solicitar ao paciente com gripe que não vá ao consul-

tório enquanto estiver com os sintomas

• como o vírus pode permanecer algumas horas em su-

perfícies, lavar as mãos com frequência
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ENTIDADES

Não é qualquer entidade que 
completa 50 anos de exis-
tência. Mais: somente as 

instituições que desenvolveram ao lon-
go do tempo um trabalho sério, reco-
nhecido até internacionalmente, têm 
condições de celebrar essa data com 
uma longa lista de serviços prestados à 
Odontologia. A Sociedade Paulista de 
Ortodontia é uma delas. No dia 4 de 
dezembro deste ano, a SPO vai come-
morar seu jubileu de ouro.

Os responsáveis pela condução da 
Sociedade continuam testemunhan-
do em prol da entidade e da especia-
lidade, entre eles Dr. Paulo Affonso 
de Freitas, primeiro presidente da 
entidade. Outros ainda estão na ati-
va, como os irmãos Dr. Jairo Corrêa e 
Dr. Osny Corrêa, que desde o nasci-
mento da SPO, sempre estiveram na 
linha de frente desse trabalho. Para o 
Dr. Osny, que presidiu a SPO por dez 
anos, a entidade foi responsável por 
difundir a especialidade no Brasil, 
numa época em que os profissionais 
tinham que ir para o exterior a fim de 
se aperfeiçoar. “A SPO abriu as portas 
da Ortodontia no Brasil”, afirma ele.

Com a criação da entidade, ficou 
mais fácil para os cirurgiões-dentistas 
realizarem cursos de especialização 
na área da Ortodontia, no Brasil. Os 
congressos organizados pela entidade 
também ajudaram a difusão e o deba-
te científicos. “O congresso - conside-
rado o segundo maior de Ortodontia 
do mundo, com a participação de mais 

A entidade organiza atu-
almente o segundo maior 
congresso na área do mundo

SPo, 50 anos 
difundindo a ortodontia

de cinco mil pessoas, em média -, deu 
projeção à entidade e à especialidade”, 
acredita Dr. Osny.

“Procuramos disseminar o conheci-
mento em busca da evolução profissio-
nal”, completa Dr. Jairo Corrêa, atual 
presidente. Ele conta que a entidade já 
formou desde 1978, quando foi dado o 
primeiro curso de Ortodontia, mais de 
250 especialistas e outros 400 profissio-
nais em cursos básicos. A estrutura da 
Sociedade é invejável. Localizada pró-
ximo ao parque do Ibirapuera, a sede 
da SPO dispõe de salas e consultórios, 
onde os alunos podem ter aulas teóricas 
e práticas durante todo o curso minis-
trado por 28 professores altamente ca-
pacitados. Ao contrário dos cursos bási-
cos, cada turma de Ortodontia pode ter 
no máximo 12 alunos.

A primeira sede própria da entida-
de - que conta hoje com 1.500 sócios 
-, foi adquirida em 1977. Um sobra-
do na rua Livramento fora financia-
do junto à Caixa Econômica Federal, 
por intermédio do então Deputado 
Estadual, Dr. Emil Adib Razuk.

A data será celebrada com a reali-
zação do Congresso Internacional de 
Ortodontia, entre os dias 5 e 7 de no-
vembro, que será aberto a somente 700 
participantes. Maiores informações no 
site www.spo.org.br.

Presidentes da SPO
• Dr. Paulo Affonso de Freitas - de 1963 a 1966

• Dr. Jairo Corrêa - de 1967 a 1971 e de 1989 até o momento atual

• Dr. Reynaldo Baracchini - de 1971 a 1974

• Dr. Osny Corrêa - de 1975 a 1978

• Dr. Júlio Wilson Vigoritto - de 1979 a 1982

No alto, Dr. Jairo Corrêa, 
Dr. Reynaldo Baracchini e 
Dr. Osny Corrêa.
Na segunda foto, 
consultórios usados 
pelos professores da 
entidade.
Na última foto, Dr. 
Emil  Adib Razuk, então 
deputado estadual, que 
intermediou empréstimo 
bancário para a compra 
da primeira sede da SPO 
junto à Nossa Caixa
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A partir da esquerda, Dr. Emil Adib Razuk, Prof. Dr. Rubens Côrte 
Real de Carvalho, professor titular do departamento de Dentística 
e vice-diretor da FOUSP, Prof. Dr. Francisco Emílio Pustiglioni, 
professor titular do departamento de Estomatologia e decano da 
FOUSP, e Prof. Dr. Carlos de Paula Eduardo, professor titular do 
departamento de Dentística e diretor da FOUSP

GERAL

Seccional do croSP-vila Maria 
tem novo delegado-presidente

Tomou posse no dia 22 de agos-
to como delegado-presidente do 
CROSP-Vila Maria, o colega Dr. 
Marcos Jenay Capez, cargo que já 
tinha assumido de 2002 a 2004. Ele 

Dr. rubens côrte real de carvalho 
toma posse como vice-diretor da FoUSP

substitui o Dr. Ricardo Deodato, que 
deixou a entidade depois de dois anos 
com excelente prestação de serviço à 
comunidade odontológica.

Dr. Marcos Jenay Capez , forma-
do pela Faculdade de Odontologia da 
Universidade Metodista de São Paulo, 
tem um histórico familiar de lideran-
ças na região. Seu pai, Dr. Munyr Ca-
pez, já fora presidente do Núcleo de 
Cirurgiões-Dentistas da Vila Maria, 
em 1965, e o Dr. Marcos, presidente 
da APCD-Vila Maria. O CROSP pa-
rabeniza o novo delegado, desejando-
lhe sorte no posto e agradece o Dr. 
Deodato por sua atuação eficiente 
frente ao CROSP-Vila Maria.

Foi empossado no cargo de vice-
diretor da FOUSP, em 20 de julho, o 
Prof. Dr. Rubens Côrte Real de Car-
valho. “O cargo exige uma ação mais 
próxima da diretoria da FOUSP no 
sentido de engrandecer e moder-
nizar a faculdades, num momento 
importante em que houve mudan-
ças curriculares”, disse o Prof. Dr. 
Rubens. Ele atribui sua nomeação 
à experiência que adquiriu ao longo 
dos 39 anos de profissão, período em 
que desempenhou papel de professor 
voluntário, professor titular e presi-
dente da Fundação da Faculdade de 

11º congresso Internacional de 
Técnicos em Prótese Dentária

Acontecerá entre os dias 29 de 
outubro e 1° de novembro, em São 
Paulo, o 11º Congresso Internacio-
nal de Técnicos em Prótese Dentá-
ria, considerado o maior evento da 
prótese laboratorial do mundo. O 
evento, organizado pela Associação 
dos Protéticos Dentários do Esta-
do de São Paulo (APDESP), espera 
receber 8 mil congressistas que te-
rão acesso às novidades que serão 
apresentadas pelas 80 empresas ex-
positoras na feira comercial, a uma 
programação científica com mais de 
100 temas diferentes.

Um dos grandes atrativos do 
evento é sem dúvida a programa-

ção científica com seus seminários, 
workshops e fóruns de debate. São 
200 horas de palestras e workshops 
ministrados por pesquisadores e 
professores de renome na prótese 
mundial.

Inscrições e informações: www.
apdesp.org.br/congresso ou pelo 
telefone (11) 3287-1933

Odontologia da USP, onde se for-
mou em 1970.

“Meu trabalho será o de ajudar o 
diretor da FOUSP de aperfeiçoar o 
curso de Odontologia e de trabalhar 
pela valorização da classe”, afirmou.

O CROSP o parabeniza por al-
cançar tão importante posto dentro 
do cenário acadêmico e lhe deseja 
sorte para uma função de muita res-
ponsabilidade. 

O Prof. Dr. Rubens Côrte Real 
de Carvalho é também conselheiro 
do CFO e fez parte da diretoria do 
CROSP em 2002.
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GERAL

FalecimentosMemória

Dr. Pedro Kassab 
tinha São Paulo 
“nas veias”

Filho de imigrantes libaneses e ita-
lianos, o médico Dr. Pedro Salomão 
Kassab faleceu em 15 de setembro. 
Educador afinado com seu tempo, foi 
diretor-geral do Liceu Pasteur por 50 
anos e iria tomar posse como mem-
bro da Academia Paulista de Letras 
para qual tinha sido eleito. Sua mor-
te traz tristeza não só no campo do 
ensino, mas à toda São Paulo, cidade 

que amava. “Todos em casa têm São 
Paulo nas veias e nas artérias”, resu-
mia. Segundo ele, os filhos acompa-
nharam as mudanças nos hábitos da 
cidade sem abandonar a identidade 
familiar. “Sempre convivemos juntos 
com muita conversa e solidariedade”, 
revelava o patriarca. Esse relação com 
a cidade foi transmitida por ele e pela 
esposa, Yaci Palermo, a seus sete fi-
lhos: Pedro, Sérgio, Márcia, Renato, 
Marcos, Cláudio e Gilberto, que viria 
a se tornar prefeito. Foi o único pai a 
ter todos os seis filhos homens forma-
dos na Escola Politécnica da USP. A 
única filha mulher formou-se em Peda-
gogia na PUC.

Pedro Kassab era membro do Con-
selho Estadual de Educação e presiden-
te da Câmara de Educação Superior do 
órgão. Em abril de 2007, Pedro Kassab 
foi homenageado pelo CROSP com a 
Medalha Tiradentes. O Conselho la-
menta a perda e transmite seu pesar aos 
familiares e amigos.

Dr. heraldo riehl
O CROSP lamenta o falecimento 

do colega Dr. Heraldo Riehl, compa-
nheiro que trabalhou pela classe como 
delegado do Conselho em Bauru. 
Profissional de extrema qualificação, 
formou-se em 1992 em Odontologia 
pela Universidade Estadual Paulista – 
Araraquara, com mestrado e douto-
rado em Dentística pela 

Universidade de 
São Paulo - Fa-

culdade de 
Odonto-
logia de 
B a u r u . 
Foi pro-
f e s s o r 

convida-

Faleceu o colega Dr. Rudolf Koji 
Aizawa, que trabalhou no Hospital do 
Servidor Publico Municipal por anos. 
O nobre profissional deixará saudades. 
O CROSP se solidariza com a dor dos 
familiares: a esposa Maria Aizawa e os 
filhos Maria Amélia, Luiz Fernando, 
José Henrique e Vanessa.

do do curso de Pós-Graduação do 
Hospital de Reabilitação de Bauru, 
da Universidade de São Paulo, e fez 
parte do programa de Pós-Graduação 
da Faculdade de Odontologia de Ara-
çatuba - UNESP, Departamento de 
Odontologia Restauradora. Deixa fi-
lhos e a esposa Drª. Ana Paola Cintra 
Ricciardelli.

Dr. rudolf Koji aizawa

Eleito presidente do CROSP, mas 
impedido de tomar posse por inter-
venção irregular do CFO, em 1996, 
Dr. Emil Adib Razuk consegue limi-
nar e retoma junto com os demais 
conselheiros a direção do mais im-
portante CRO do país, com mais de 
70 mil cirurgiões-dentistas inscritos. 
Com a democracia e estado de direito 
restabelecidos no Conselho, a nova 
direção inicia um processo de ajustes 
e moralização dentro da autarquia.

Uma das medidas mais impor-
tantes foi reaver para o Conselho 
R$ 1.349.821,11 que foram des-

como interventor, Dr. Moacir Silva doou 
irregularmente r$ 700 mil ao cFo

viados indevidamente para o CFO: 
R$ 649.821,11 correspondia às di-
ferenças do um terço das anuidades 
do exercício de 1995 que o CFO 
cobrara do CROSP. Os outros R$ 
700 mil referiam-se a uma doação 
irregular, assinada pelo então in-
terventor, Dr. Moacir da Silva, do 
CROSP para o CFO.

Dr. Emil Razuk e seu corpo de 
conselheiros exigiram do CFO o 
reconhecimento da dívida e o seu 
devido ressarcimento aos cofres do 
CROSP, o que foi feito em 2002 e 
2003.

Fac-símile do Termo de Compromisso em 
que o CFO reconhece um crédito a favor do 

CROSP no valor de R$ 1.349.821,11
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Poesia de auto-
ria do colega Dr. 
Moacyr Sacra-
mento, o Moa

O livro “Tratado de Saúde Coletiva em Odon-
tologia” do cirurgião-dentista Antonio Carlos Pe-
reira e colaboradores, lançado pela editora Napo-
leão, é um esforço conjunto de 57 pesquisadores 
que procura oferecer com didática políticas de saú-
de, estatísticas epidemiológicas, promoção da saúde 
e prevenção para pacientes com cuidados especiais. 
O livro pode se encomendado na própria editora: 
+55 19 3466.2063.

A obra organizada pe-
los autores Dr. Artênio José 
Isper Garbin, Dr. Eduardo 
Guedes Pinto e Dr. Francisco 
A. Delgado Grieco é adequa-
da para o aprendizado, pois 
é didático, bem ilustrado  e 
elaborado editorialmente 
por uma  equipe afinada há 
mais de dez anos. O objeti-
vo do livro é dar suporte ao 
profissional de Ortodontia. 
Além da Bioprogressiva e da 
RNO, entre seus 27 capítu-
los é falado também sobre 
cirurgia ortognática, mini-
implante para ancoragem or-
todôntica, responsabilidade 
civil e gestão e marketing. A 
obra foi lançada pela Editora 
Somos. 

estelionatária age em campo Belo
Cirurgiões-dentistas que anun-

ciam salas de locação estão sendo 
vítimas de golpe de uma esteliona-
tária. É o caso de uma odontope-
diatra da região do Campo Belo que 
recebeu a visita de uma mulher que 
se identificara como Srª. Jiusmara 
Alexandra Lopes Gomes e que teria 
se passado por cardiologista.

Depois de entrar em contato 
com  a vítima, demonstrando in-

teresse pelo aluguel de uma sala 
anunciada no site da APCD, a es-
telionatária marcou uma visita no 
local. Aproveitando a distração da 
profissional, a falsa médica furtou 
documentos, folhas de talão de che-
que e dinheiro.

O CROSP alerta os colegas para 
terem cuidado, certificarem-se de 
quem irá receber e não deixar à vista 
objetos de valor.

2ª Jornada Nacional para Auxiliares e 
Técnicos em Odontologia

Nos dias 23 e 24 de outubro, 
será realizada a 2ª Jornada Nacional 
para Auxiliares e Técnicos em Odon-
tologia. O evento é organizado pela 
ABCD com o apoio do CROSP. A 
grade científica prevê a realização 
de 13 palestras sobre temas diversos 
como as ações coletivas na abordagem 

do PSF, anatomia dental e a atuação 
dos ASBs e TSBs em equipes multi-
disciplinares. O evento vai acontecer 
na sede da APCD Associação Paulista 
de Cirurgiões-Dentistas (Rua Volun-
tários da Pátria, 547, Santana, São 
Paulo). Informações no site www.ab-
cdbrasil.org.br/eventos.
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quer liminar ao Sindicato. Na verda-
de, o juiz da 5ª Vara Cível da Justiça 
Federal da Capital, Dr. Paulo Cezar 
Neves Junior, deferiu liminar não ao 
SOESP, mas ao cirurgião-dentista 
Pedro Petrere e à cirurgiã-dentista 
Hideko Nawa Oda para que ambos 
pudessem votar na eleição para De-
legado-Eleitor, apesar de não estarem 
em dia com a Tesouraria.

O departamento Jurídico do 
Conselho já está tomando as devi-
das ações legais quanto a essa ação 
inconsequente do SOESP e de seus 
dirigentes.

O Conselho Regional de Odonto-
logia de São Paulo foi surpreendido 
na terça-feira, 1° de setembro, com 
e-mail assinado pela diretoria e pelo 
assessor de imprensa do Sindicato dos 
Odontologistas de São Paulo, jorna-
lista Gilberto Bombardi, afirmando 
que “SOESP consegue liminar contra 
valor da anuidade do CROSP”. De 
maneira irresponsável, o SOESP está 
divulgando entre a classe notícia inve-
rídica a respeito dos valores da anui-
dade profissional paga à autarquia. 

A notícia, segundo o departamen-
to Jurídico do CROSP, é infundada 
porque a Justiça não concedeu qual-

CURTAS

VENDE
caixa completa de instrumental cirúrgico em 
ótimo estado (Forceps e alavancas Quinelato). 
contato com Gabriela: gababiasi@uol.com.br 
ou (11) 8364-9985 - r$ 900,00 à vista.

VENDE
conjunto comercial localizado na estacao pa-
raiso do metro com 3 salas montadas ou nao 
para consultorios dentarios, sala de recepcao, 
sala de esterelizacao ,laboratorio protetico e 2 
banheiros tratar com Dr Mateus Mathias 
(11)55736931  (11)55721571  (11)84328143

VENDE
consultorio completo - motivo  aposentadoria 
- se  optar pelo ponto , alugo. contatar - dr 
claudio Manzini - fone 2947-5589.

VENDE
equipamentos odontológicos (incluindo cadei-
ra, raio X, etc). Dr José Márcio da Silva. e-mail: 
marcia_marcolini@yahoo.com.br.

VENDE
rX dabi espectro 2  1000,00. vendo equi-
po completo dabi  5.000,00. Motivo doen-
ça urgente. Denise Madeu cro 58935  tel 
25970998.

VENDE
equipo Kavo Unik na cor azul escuro versão 
carte com seringa tríplice, 2 sugadores sen-
do que 1 deles pode ser adaptado a bomba 
a vácuo) , refletor com 2 intensidades de luz, 
2 mochos ( 1 deles opcional) 4 anos de uso. 
contato Marcelo, marcelocremasco@terra.
com.br ou 95112107

VENDE
consultorio odontologico completo com dois 
equipos Kavo, pronto para trabalhar (clientela 
de 5 anos) próximo ao metro republica (cen-
tro de São Paulo) contato: (11) 32370568/ 
82553108.

VENDE
clínica de radiologia e documentação orto-
dontica, funcionando há 10 anos no mesmo 
local na Penha, São Paulo. contato 2647 
1336, 2671 1117 e 8519 0375.

VENDE
contra- ângulo para endodontia da marca 
anthogyr niTi control 64:1” sem uso, novíssi-
mo!!! e de brinde vai um kit Protaper. o valor 
é de r$ 1.500,00 e pode- se ser parcelado em 
até 3 vezes. os interessados devem entrar em 
contato nos telefones: (19) 3267- 8063, (19) 
9113- 4561 ou 19) 3307- 3291. Dra. Glaucia 
cosentino Brites

EMPREGO
vaga para dentistas, na área de clínica geral, 
endo e prótese. clínica localizada na região de 
Mauá, próximo ao centro. Tel: 4544-4645
email: gard_odontologia@hotmail.com

EMPREGO
odontopediatra e ortodontista procuram par-
ceria para consultório em alphaville. contato. 
Fone 6442-6791.

ALUGA
Salas para consultórios odontológicos na re-
gião de Moema (Sao Paulo),tratar com claudia 
pelos fones 011 73102975 ou 50422046.

ALUGA 
alugo períodos em consultório particular, prox 
ao shopping Parque D. Pedro em campinas. 
contato – Sérgio 19-91970996.

ALUGA
Salas para dentistas totalmente equipadas, 
excelente padrão. Tratar com alice (19) 3253-
7492. campinas.

ALUGA 
Sala moderna e bem decorada com instala-
ções apropriadas para consultório odontológi-
co, completo com armários e ar condicionado, 
bem localizadas ao lado do Parque do Ibira-
puera na rua Pirapora, 177. Tratar com Dr. 
razuk. Tel: (11) 3884- 4436/2628.

VENDE
equipo composto por uma cadeira com re-
fletor acoplado, um compressor da Dabi, um 
mocho, uma estufa com suporte, biombo para 
proteção de raio x, avental de chumbo e peças 
de mão. Informações Geny Saturnino da costa  
(11) - 4352-4448  cel 9422-2070 e-mail isabe-
beca@hotmail.com

VENDE
K Takaoka  modelo  sansei  para sedação  em 
cx lacrada e na  garantia. Falar com  dr.  celso 
Leite Machado 11- 8281-2233.

VENDE
olsen, modelo Siena, amarelo claro, acoplado, 
comandos de pé, 2 sugadores, mocho, exce-
lente estado. r$3800,00. Dra Marisley tel 11 
36225976 ou 11  94459752, e mail: maris-
ley_ferreira@hotmail.com

VENDE
clínica odontológia zona sul com dois equi-
pos, autoclave, estufa, armários, ar condicio-
nado, compressor, fotopolimerizador, tudo 
funcionando. Tratar com alexandre azanes-
co@gmail.com.

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.

carta aberta do 11º congresso Pau-
lista de Saúde Pública

Trabalhadores da saúde pública, 
pesquisadores, gestores e estudantes 
que participaram do 11º Congres-
so Paulista de Saúde Pública, rea-
lizado em agosto em São José dos 
Campos, lançaram uma carta aberta 
com a finalidade de contribuir para 
a compreensão e superação de pro-
blemas que, referidos aos rumos da 
sociedade contemporânea, afetam o 
setor saúde e, notadamente, a saúde 
pública.

O congresso abordou a saúde pú-
blica e as crises que a afetam dentro 

do aspecto econômico, institucional e 
civilizatório. A íntegra da carta pode 
ser obtida no site http://apsp.org.br/
divulga/congressos/11_Congresso/
CPSP_11_CartaSJCampos.pdf.

O CROSP entende que o proble-
ma seria facilmente equacionado se 
a Emenda n° 29, que trata da dispo-
nibilização de recursos para o setor 
da saúde, já tivesse sido aprovada. O 
Conselho faz um apelo ao Governo 
Federal, que tem maioria no Congres-
so Nacional, para que a Emenda 29 
seja aprovada com urgência.

encontro de turmas
Em novembro, do dia 23 a25, se-

rão comemorados os 15 anos de for-
mado no Hotel Monreale em Poços 
de Caldas da VI turma da Faculdade 
de Araras. Informações no blog www.
osvaldowode.blog.uol.com.br.

Iv coaP 
De 14 a 18 de setembro, foram 

realizados, em parceria com a FAPI, 
o  IV Congresso Odontológico Acadê-
mico de Pindamonhangaba e o I Sim-
pósio de Saúde Bucal Coletiva sob a 
coordenação do Dr. Oswaldo Hiroshi 
Nakamiti, coordenador de Saúde Bu-
cal e Assistência Social da Prefeitura.

croSP alerta classe para ação irrespon-
sável do SoeSP
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PROFISSÃO

exame de proficiência é defendido pelo croSP
O Conselho Regional de 

Odontologia de São Paulo 
pede que os colegas enviem 

e-mail para os membros da Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado, pe-
dindo voto favorável ao projeto de lei 
102/2006 que determina a realização 
de exame de proficiência para as catego-
rias de médicos e cirurgiões-dentistas. 
O parecer ainda não foi colocado em 
votação pela comissão. Para o presiden-
te do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, a 
matéria é fundamental para garantir o 
bom exercício profissional de quem se 

forma nas faculdades. 
Pelo projeto, apenas o exame de 

qualificação habilitaria o recém-forma-
do a exercer a profissão. “Os méritos 
da proposta são que o aluno entraria 
na faculdade já sabendo que teria que 
estudar para passar no exame de pro-
ficiência profissional; as faculdades 
passariam a oferecer um ensino melhor 
para não ficarem com mau conceito no 
mercado; a Odontologia se qualificaria 
com profissionais melhor preparados e 
a comunidade seria a grande beneficia-
da com atendimentos adequados”, diz 

Dr. Emil.
A defesa pelo exame de proficiência 

por parte do Dr. Emil vem desde 1989, 
quando ele e outras expertises, como o 
Prof. Dr. Adib Domingos Jatene, fize-
ram parte de uma comissão organiza-
dora integrada por representantes dos 
Conselhos de Engenharia e Arquitetu-
ra, Medicina, Veterinária e Odontolo-
gia, que trabalhavam pela elaboração 
de uma lei dessa natureza.

“Éramos favoráveis, porque o Mi-
nistério da Educação não tinha e ain-
da não tem condições de fiscalizar a 

qualidade de ensino de todas as facul-
dades, tal a proliferação dos cursos”, 
argumenta Dr. Emil. “Por isso, vamos 
reiterar junto ao Ministro da Educa-
ção Fernando Haddad que ele crie 
uma comissão nos moldes criados para 
a Medicina, a fim de que os Conselhos 
Regionais de Odontologia auxiliem o 
Ministério na tarefa de fiscalizar as ins-
tituições de ensino superior”, afirmou 
ele. Em março de 2008, conselheiros 
do CROSP estiveram em Brasília para 
discutir o assunto com representantes 
do MEC.

Membros da comissão de 
assuntos Sociais do Senado

Flávio Arns - flavioarns@senador.gov.br 

Augusto Botelho - augusto.botelho@sena-

dor.gov.br

Paulo Paim  - augusto.botelho@senador.gov.br

Marcelo Crivella - crivella@senador.gov.br

Fátima Cleide - fatima.cleide@senadora.gov.br

Roberto Cavalcanti - robertocavalcanti@se-

nador.gov.br

Renato Casagrande - renatoc@senador.gov.br

Geraldo Mesquita Júnior - geraldo.mesqui-

ta@senador.gov.br

Gilvam Borges - gilvamborges@senador.gov.br

Paulo Duque - paulo.duque@senador.gov.br

Garibaldi Alves Filho - garibaldi.alves@sena-

dor.gov.br

Mão Santa - maosanta@senador.gov.br

Adelmir Santana - adelmir.santana@sena-

dor.gov.br

Rosalba Ciarlini - rosalba.ciarlini@senadora.

gov.br

Efraim Morais - efraim.morais@senador.gov.br

Raimundo Colombo - raimundocolombo@

senador.gov.br

Lúcia Vânia - lucia.vania@senadora.gov.br

Eduardo Azeredo - eduardoazeredo@sena-

dor.gov.br

Papaléo Paes - gab.papaleopaes@senado.

gov.br

Mozarildo Cavalcanti - mozarildo@senador.

gov.br

João Durval - joaodurval@senador.gov.br

Para aprovar o PL 102/06 que 
estabelece o exame de profici-
ência para cirurgiões-dentistas 
e médicos é preciso que a classe 
se manifeste, enviando mensa-
gens para os senadores mem-
bros da CAS que vai analisar a 
matéria. Ao lado, o nome e o 
endereço de e-mail dos parla-
mentares.

Manchete do jornal do CROSP de maio de 1989 já 
noticiava movimentação da autarquia pela prova 
de qualificação. Na foto, o Dr. Emil Adib Razuk, 
o Ministro da Justiça, Dr. Oscar Dias Correa, e o 
cirurgião Dr. Adib Jatene


