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Como o colega poderá verificar, muitas coisas o 
Conselho tem realizado, mas muitas outras ainda precisam 
ser solucionadas, no trabalho hercúleo em favor da classe.

Um assunto de grande interesse da classe e que 
mobiliza o CROSP na busca de soluções diz respeito às ope-
radoras de saúde e sua respectiva remuneração dos nossos 
profissionais. Para acharmos o melhor caminho, nós criamos 
uma Câmara Técnica de Odontologia de Grupo, visando a 
melhoria da qualidade das relações no setor de Odontologia 
suplementar, bem como, realizar palestras, conferências e 
cursos para os cirurgiões-dentistas: “Como Trabalhar com 
Convênios com Eficiência e Resultado”. Neste curso, reali-
zado num sábado, das 8 às 12 horas, no fim do ano passado 
no CROSP – Pacaembu, o Dr. Roberto Porto Santos, nosso 
colega especialista em consultoria de gestão, com 15 anos 
de experiência no mercado empresarial odontológico, mi-
nistrou o acima mencionado curso levantando as seguintes 
questões:
• É possível ter lucro trabalhando com convênios?
• Existem vantagens nesta parceria?
• Como me organizar para não sair no prejuízo?
• Como escolher o convênio que mais se adapte ao meu 
perfil?

Questões como estas, que desafiam o cirurgião-den-
tista a optar pelos convênios, pretendem ser respondidas ao 
longo das palestras de um modo objetivo e com praticidade 
imediata.

Preocupados em estender estas orientações a todos 
os cirurgiões-dentistas do Estado, é que entramos em conta-
to com o Ministério da Saúde, com a nossa colega, Dra. Ana 
Estela Haddad - diretora do departamento de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde, para realizar, através da 
Telesaúde, teleconferências extensivas para o Estado todo.

Esse importante tema demonstra sobejamente o 
interesse e atitudes objetivas e práticas do Conselho para 
orientar os colegas. Daí a razão, também, de publicarmos 
um Guia de Orientação ao Cirurgião-Dentista prestador 
de Serviços às Operadoras de Planos de Saúde, através do 
dinâmico secretário-executivo da ANS, Dr. Alfredo Scaf, e 
elaborado pelo eficiente Dr. Felipe Riani com a colaboração 
do CROSP, principalmente através do Dr. Marco Antonio 
Manfredini.

Outro aspecto importantíssimo da nossa gestão 
é quanto à fiscalização do desempenho profissional e dos 
preceitos éticos no exercício da nossa profissão, por isso que, 
no fim de janeiro, convocamos 30 fiscais e 20 funcionários 
para reestruturamos 8 seccionais. Com a instalação de outras 
6 novas seccionais, temos hoje 48 seccionais.

Esses profissionais foram classificados na prova de 
seleção pública realizada pela VUNESP, entidade de ilibado 
conceito e competência reconhecida.

Outro aspecto, como o próprio Prefeito Gilberto 
Kassab mencionou “como o primeiro grande passo para 
a valorização da profissão, dando-lhe aumento condizen-
te”, foi a assinatura no dia 11 de janeiro da Lei Municipal 
15.112/2010, que revaloriza o Prêmio de Produtividade de 
Desempenho – PPD, concedido ao especialista, na disci-
plina de Odontologia. Temos a certeza e a convicção de 
que dentro desses próximos meses teremos concretizado os 
nossos anseios, por iniciativa do nosso Prefeito Municipal, 
Gilberto Kassab, e por luta da classe odontológica paulista.

Um grande abraço do
Emil Adib Razuk

E D I T O R I A L

Expandir os 
horizontes
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Dia 11 de janeiro pode ser 
considerado um marco 
no primeiro passo rumo 

à revalorização salarial dos cirur-
giões-dentistas com os médicos da 
Prefeitura de São Paulo. Nessa data, 
o Prefeito Gilberto Kassab assinou, 
em solenidade na sede do Executi-
vo, a Lei 15.112/2010, que cria o 
Prêmio por Produtividade e De-
sempenho para os especialistas em 

POL ÍT I CA

saúde na disciplina de Odontologia. 
Estavam presentes o Vereador Gil-
berto Natalini, o Secretário-adjunto 
Municipal da Saúde, Dr. José Maria 
Orlando, o Secretário Especial de 
Relações Governamentais, Dr. An-
tonio Carlos Malufe, o presidente 
do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, 
o presidente da Associação Odon-
tológica da Prefeitura de São Paulo, 
Dr. Rubens Orlandi, representando 

a APCD-Ipiranga, o Dr. José Ma-
rio Anselmo, e os conselheiros Dr. 
Francisco Couto Mota, a Drª. Eu-
nice Cristina Gardieri, Dr. Marco 
Antônio Rocco e Dr. Marco An-
tonio Manfredini, além de outros 
destacados cirurgiões-dentistas da 
Prefeitura de São Paulo.

A nova lei prevê que o salário 
dos cirurgiões-dentistas da rede 
municipal poderá ser ajustado em 

até 100% do valor da referência 
inicial da carreira, fixada para a res-
pectiva jornada de trabalho. Serão 
beneficiados mais de 1.300 cirur-
giões-dentistas que trabalham nos 
pronto-socorros, Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), incluindo o Pro-
grama Saúde da Família (PSF), am-
bulatórios e centros de especialida-
des. “Dos 11 milhões de habitantes, 
pelo menos sete milhões são usuá-
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POL ÍT I CA

rios dos serviços públicos de saúde. 
E, assim como aconteceu com a 
classe médica e com os professores, 
agora valorizamos os cirurgiões-
dentistas”, disse Kassab.

A lei, entretanto, não contem-
pla todo o corpo dos servidores 
cirurgiões-dentistas, incluindo os 
aposentados. Dr. Emil Razuk, em 
seu discurso, considerou a promul-
gação “o ponto inicial da valoriza-
ção do cirurgião-dentista. Esse ato 
é um marco que vai prosseguir na 
direção da revalorização salarial do 
cirurgião-dentista, porque vossa 
excelência, cuja estirpe ninguém 
conseguirá modificar, manifestou-
se publicamente pela valorização do 
profissional da Prefeitura. Temos 
certeza de que vossa excelência, que 
tem sensibilidade e conhece os pro-
blemas sociais, fará uma adminis-
tração que nos dará orgulho não só 
à classe odontológica, mas a toda a 
população”, ressaltou.

O Vereador Natalini, que publi-
camente elogiou Dr. Emil, “um líder, 
um lutador, que dia e noite trabalha 
pela classe”, observou que “a classe 
odontológica progride um passo atrás 
do outro numa marcha ascendente. 
O cirurgião-dentista de São Paulo 
está galgando degraus na valorização 
da profissão. Outros passos virão e 
estaremos juntos nessa conquista da 
classe que é guerreira”.

O Prefeito Gilberto Kassab, 
diante dos representantes da clas-
se odontológica, reconheceu que 
a lei, que “assino com satisfação”, 
não tem a amplitude que os servi-
dores cirurgiões-dentistas espera-
vam. “Hoje, é mais um passo em 
direção à valorização do cirurgião-
dentista. Temos compromisso. As 
coisas acontecem com paciência 
e calma com uma relação de con-

fiança mútua”, ponderou. “É claro 
que daremos o segundo e o terceiro 
passo. Conseguimos algo aquém no 
primeiro momento, mas no futuro 
iremos complementar”, reforçou.

O Prefeito contextualizou “a 
enorme dificuldade financeira pela 

qual passa o poder público do país 
com a carga tributária no limite”. 
Mesmo assim, ele destacou que 
o orçamento de 4 bilhões de reais 
para a saúde, menor apenas que 
o da União e o do Estado de São 
Paulo, é uma demonstração de que 

a saúde é prioridade em sua admi-
nistração. Ele disse ter orgulho do 
trabalho dos cirurgiões-dentistas e 
espera caminhar junto com a classe 
para que seja prestado um serviço 
de qualidade à cidade de São Paulo.

como ficam os salários com a Lei 15.112
optantes Tabela eS                                                                                novo valor

J-20    Base cálculo r$ 929,75              valor        PPD r$ 111,57           r$ 371,90

J-24    Base cálculo r$ 1.115,71           valor        PPD r$ 133,88           r$ 446,28

J-40    Base cálculo r$ 1.859,52           valor        PPD r$ 223,14           r$ 743,80

 

não optantes Tabela QPS                                                                      novo valor

J-20    Base de cálculo r$ 743,80         valor        PPD r$ 89,25             r$ 297,52

J-24    Base de cálculo r$ 892,62         valor        PPD r$ 107,11           r$ 357,04

J-40    Base de cálculo r$ 1.487,61      valor        PPD r$ 178,51           r$ 595,04

 

eS-cirurgião Dentista é de 20, 24 e 40 horas

Na página anterior, Prefeito Gilberto 
Kassab assina Lei 15.112/2010. No 
alto, Dr. Emil Razuk discursa para as 
autoridades. Acima, lideranças da 
Odontologia, o Secretário-adjunto 
Municipal da Saúde, Dr. José Maria 
Orlando, o Secretário Especial de 
Relações Governamentais, Dr. Antonio 
Carlos Malufe, e o Vereador Gilberto 
Natalini junto com o prefeito
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MERCADO

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
em parceria com o Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo, lançou dia 2 

fevereiro um guia de orientação sobre os planos 
odontológicos. O guia, dirigido aos cirurgiões-
dentistas, é o primeiro material elaborado pela 
ANS com uma entidade de classe com a finalidade 
de esclarecer os profissionais sobre vários aspectos 
como os direitos, seus deveres e responsabilidades, 
o tamanho desse segmento, como ele se em encon-
tra dentro do sistema de saúde e o alcance dos pro-
cedimentos odontológicos.

A ideia do guia foi construída por dirigentes da 
ANS e do CROSP em razão da grande demanda 
por informações e pelo fato de ter sido, em 2009, 
estabelecido novo rol de procedimentos odonto-
lógicos, que estará valendo em junho de 2010. O 
guia foi elaborado também, porque o mercado dos 
planos odontológicos é o que vem apresentando o 
maior crescimento na área da saúde. Nos últimos 
seis anos, tem-se verificada uma expansão de 20% 
ao ano dos planos odontológicos, bem superior aos 
5% dos planos médico-hospitalares. 

Lançamento do guia sobre convênios de 
saúde reúne a nata da odontologia nacional

O Estado de São Paulo concentra 43% desse mer-
cado e exige do CROSP, como órgão regulador, um 
papel fundamental para o bom exercício profissional 
desse segmento, para que haja qualidade da prestação 
do atendimento odontológico aos usuários.

O lançamento aconteceu, no dia 1º de feverei-
ro, no estande do Conselho no 28º CIOSP, e teve 
a presença do secretário-executivo da ANS, Dr. 
Alfredo Scaf, do presidente do CROSP, Dr. Emil 
Adib Razuk, do coordenador de Saúde Bucal do 
Ministério da Saúde, Dr. Gilberto Pucca, do pre-
sidente do CFO, Dr. Ailton Sandoval, do presi-
dente da SPO, Dr. Jairo Corrêa, do presidente da 
ABO, Dr. Newton Miranda de Carvalho, do pre-
sidente da Academia Brasileira de Odontologia, 
Placidino Guerrieri Brigagão, dos conselheiros do 
CROSP, Drs. Marco Antonio Manfredini e Caio 
Perrella, e do conselheiro do CFO, Dr. Rubens 
Côrte Real de Carvalho.

Dr. Emil diz que a atuação das operadoras em saú-

de bucal é uma realidade que não deve 
ser ignorada. Por isso, a necessidade de 
instrumentalizar o profissional com in-
formações para que ele possa atuar com 
um mínimo de tranquilidade. “Não por 
acaso, temos uma Câmara Técnica no 
sentido de discutir com os cirurgiões-
dentistas as vantagens e dificuldades que 
envolvem a matéria.” 

O secretário-executivo da ANS, Dr. 
Alfredo Scaf, espera que o guia possa dar 
uma visão mais clara do escopo legal des-
sa relação comercial, dos procedimentos 
odontológicos que o profissional pode 
oferecer. “Essa parceria com o CROSP 
foi muito produtiva pela troca de infor-
mações e importante por permitir avan-
çarmos em outras áreas sempre em vista 
o usuário e o profissional”, afirmou.

A partir da esquerda: Drs. Rubens Côrte Real de Carvalho (CFO), Sinval Pereira Silva 
(ABO), Placidino Brigagão (Academia Brasileira de Odontologia), Newton Miranda de 
Carvalho (ABO), Alfredo Scaf (ANS), Emil Razuk (CROSP), Ailton Sandoval (CFO), Marco 
Antonio Manfredini (CROSP), Gilberto Pucca (Ministério da Saúde), Jairo Corrêa (SPO), 
Silvano Silvestre (CRO-MS), Caio Perrella (CROSP) e a esposa Drª. Claudia Rezende
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O grande interesse dos cirur-
giões-dentistas por cursos 
e seminários de orientação 

profissional mobilizou o CROSP a 
idealizar um sistema de teleconferên-
cias para todo o Estado. Para isso, o 
Conselho sugeriu a realização de par-
ceria com o Ministério da Saúde e a 
Faculdade de Odontologia da USP 
para viabilizar o projeto.

O primeiro passo deu-se no dia 
15 de janeiro, em reunião realizada na 
sede do CROSP, com a coordenadora 
geral de Ações Estratégicas em Educa-
ção na Saúde, do Ministério da Saúde, 
Profª. Drª. Ana Estela Haddad.

O presidente da autarquia, Dr. 
Emil Adib Razuk, expôs a ela as razões 
pelas quais uma medida dessa natureza 
pode resultar em melhor atendimento 
à saúde bucal da população não só por 
parte dos profissionais do SUS como 
da rede privada, estes últimos, em par-
ticular, que acabam dando cobertura a 
um universo maior de pacientes.

Dos 13 milhões de pessoas cre-
denciadas nos planos odontológicos 
no país, 5,4 milhões estão no Estado 
de São Paulo. “Queremos orientar e 
atualizar o conhecimento dos cirur-
giões-dentistas para aperfeiçoar o tra-
tamento dentário dos profissionais da 
maneira mais eficiente e democrática”, 
afirmou Dr. Emil. “As teleconferências 
seriam uma ferramenta eficiente que 
complementa a leitura de manuais, 
guias e trabalhos científicos.”

ATUAL IZAÇÃO

Dr. Marco Antonio Manfredi-
ni, conselheiro que também estava 
presente à reunião junto com o te-
soureiro Dr. Francisco Couto Mota, 
o secretário Dr. Claudio Miyake e o 
presidente da Comissão de Ética, Dr. 
Ideval Serrano, observou que os temas 
a serem abordados nas teleconferên-
cias podem também contribuir para a 
formação de auxiliares e técnicos em 
saúde bucal, além de ser eficiente na 
difusão de informações que assegurem 
o bom exercício profissional, como as 
normas da ANS para os planos de saú-
de. A Profª. Drª. Ana Estela Haddad, 
acompanhada Prof. Drª. Maine Caro-

line Skelton, da Endodontia da USP, 
e da médica Drª. Teresa Sacchetta, da 
FMUSP, disse que o formato proposto 
pelo CROSP é interessante. Segundo 
ela, o sistema de teleconferência já 
adotado e implantado em núcleos de 
telesaúde, como o da FOUSP, pode ser 
utilizado para a transmissão de cursos 
que tenham convergência com o tra-
balho desenvolvido pelo Ministério da 
Saúde, visando fortalecer o SUS e os 
programas de saúde como a Estratégia 
de Saúde da Família. Esses núcleos vei-
culam informações voltadas para o es-
clarecimento de dúvidas relacionadas, 
por exemplo, a questões clínicas e ge-

renciais. “Uma parceria dessa natureza 
para dar suporte ao cirurgião-dentista 
é muito bem-vinda”, afirmou.

O CROSP vai agora propor e 
debater uma programação de cur-
sos com o Ministério da Saúde e a 
FOUSP, visando a formalização desta 
parceria. O Conselho quer estender a 
todo o Estado os seminários que têm 
oferecido aos inscritos na subsede do 
Pacaembu. Para Dr. Emil, as telecon-
ferências têm um excelente potencial 
com amplo alcance.

Profª. Drª. Ana Estela Haddad, de azul na foto à direita, considera 
positiva a ideia de firmar uma parceira com o CROSP para realizar 
teleconferências sobre saúde bucal

croSP propõe parceria ao 

Ministério da Saúde para realizar 

teleconferências 
Ana Haddad estuda viabi-
lizar o projeto junto com a 
Universidade de São Paulo
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EDUCAÇÃO

O sucesso do programa e con-
curso “A saúde bucal” de 
2009 atraiu o interesse das 

prefeituras de São Paulo. Pela primeira 
vez, o concurso foi estendido às redes 
municipais de ensino público. Além 
dos alunos das escolas de tempo integral 
do Governo do Estado, participaram 
da 7ª edição do programa os estudantes 
das escolas fundamentais de ensino das 
secretarias municipais da Educação de 
São Paulo (veja reportagem na edição 
128), de São José dos Campos e de San-
ta Cruz das Palmeiras.

No total, quase um milhão de alu-
nos do 1º ao 8º anos se envolveram 
entre frases, poesias, colagens e jogos 
que tiveram unicamente a finalidade de 
despertá-las para a fundamental impor-
tância da saúde bucal para a qualidade 
de vida delas e de sua comunidade. Fo-
ram distribuídos mais de R$ 242 mil 
em prêmios.

Tamanha envergadura do progra-
ma é motivo de orgulho para o Con-
selho Regional de Odontologia de São 
Paulo que vem conscientizando gera-
ções sobre um assunto que somente há 
poucos anos vem ganhando espaço na 
agenda do poder público. “Estamos 
educando crianças que no futuro serão 
os líderes de suas comunidades e re-
passarão para frente os princípios que 
estão aprendendo agora”, empolga-se 
o idealizador do Programa e Concurso 
“A Saúde Bucal”, Dr. Emil Adib Ra-
zuk, presidente do CROSP.

O concurso procura trans-
mitir orientações aos alunos 
sobre prevenção

a 7ª edição do Programa e concurso “A Saúde 
Bucal” foi realizada também em escolas municipais

Não é por acaso, que o programa 
tem a Unesco como parceira e recebe 
recursos do Bradesco – uma instituição 
conectada com o compromisso social -, 
para premiar os autores dos melhores 
trabalhos, professores e diretores das es-
colas. São dois selos de credibilidade e 
seriedade que emprestam ao concurso 
do CROSP a importância pedagógica 
que representa.

Governantes e administradores 
públicos com visão social sabem iden-
tificar no concurso os benefícios edu-
cacionais e de saúde para as crianças e 
familiares. O que os alunos aprendem 
nas salas de aulas sobre saúde bucal são 
transmitidas para seus pais, irmãos, 
tios e primos numa grande corrente de 
aprendizado. Não são todos os agentes 
públicos que têm essa sensibilidade, o 
que exige do Conselho um “sobreesfor-
ço” para manter o programa em algu-
mas esferas governamentais.

A premiação dos alunos das esco-
las de tempo integral da rede estadual 
de ensino aconteceu no dia 21 de de-
zembro de 2009, no auditório da Co-
ordenadoria de Estudos e Normas Pe-
dagógicas. A curiosidade é que apenas 
os alunos do interior estiveram entre os 
primeiros colocados. Além dos conse-
lheiros, participaram da solenidade de 
entrega dos prêmios, o Sr. Hélio de Sou-
za Ramos, representante do presidente 
do Conselho Administrativo do Brade-
so, Dr. Lázaro de Mello Brandão Mário, 
e a professora Eleuza Guazzelli, do Cen-
tro de Estudos e Normas Pedagógicas 
da Secretaria Estadual da Educação.

Mário Hélio agradeceu - em nome 
do Dr. Lázaro de Mello Brandão, presi-

Premiação dos alunos das escolas de tempo integral do Estado 
teve a presença da professora Eleuza Guazzelli, da Secretaria da 
Educação, e do representante do Bradesco, Sr. Mário Hélio de Souza 
Ramos. Acima, professora usa linguaguem dos sinais com alunos com 
deficiência auditiva durante a solenidade 

em reunião com o diretor da Secretaria Municipal de campinas, Márcio rogé-

rio, dia 22 de janeiro, foi assinado um convênio entre o croSP e a Secretaria para 

a realização do Programa e concurso “a Saúde Bucal”, em 2010. campinas é a 

quarta cidade do estado a aderir ao programa, considerado pela Unesco o maior 

programa pedagógico de saúde bucal do mundo. com o apoio do Bradesco, parti-

cipam do concurso os alunos do ensino fundamental da rede pública de São Paulo, 

São José dos campos e de Santa cruz das Palmeiras, além dos alunos das escolas 

de tempo integral do estado.

Campinas é a quarta cidade a aderir 
à 8ª edição do Programa e concurso“a 
Saúde Bucal”
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CELEBRAÇÃOEDUCAÇÃO

dente do conselho de administração do 
Bradesco e da Fundação Bradesco, e do 
Dr. Luiz Carlos Trabuco Cappi, presi-
dente do Bradesco -, ao Dr. Emil Razuk 
pela oportunidade de o banco partici-
par de uma iniciativa que promove não 
só a saúde bucal como a cidadania. A 
professora Eleuza, em seu discurso, dis-
se se sentir privilegiada de ser parte do 
Programa e Concurso “A Saúde Bucal”. 
“Trago o abraço do Secretário da Edu-
cação, Paulo Renato, e aproveito para 
parabenizar os professores, os diretores, 
os coordenadores de oficinas pedagógi-
cas, os conselheiros e todos que se dedi-
caram para levar o conhecimento para a 
sala de aula, mas, sobretudo, aos alunos 
que se empenharam na realização dos 
trabalhos do concurso”, afirmou. Foram 
distribuídos R$ 65 mil em prêmios.

Em São José dos Campos, a premia-
ção ocorreu no dia 23 de dezembro, no 
Centro de Educação Empreendedora 
da Secretaria Municipal de Educação. 
Representando o Dr. Lázaro de Mello 
Brandão, estavam os diretores do Bra-
desco, Antônio Aparecido Possete e 
João Ribeiro Ramos da Silva. Foram 
distribuídos R$ 52 mil em prêmios para 
alunos, professores, diretores e escolas.

Em 28 de dezembro, os alunos da 
simpática Santa Cruz das Palmeiras 

reuniram-se na Câmara Municipal para 
receber a premiação. Prestigiando a so-
lenidade, encontravam-se o Prefeito Dr. 
Agostinho Deperon, a primeira-dama 
professora Leonor Dupas Deperon, a 
Vice-prefeita Rita de Cassia Peres Tei-
xeira Zanatta, o coordenador de Saúde 
Bucal, Dr. Davidson Fonseca, o presi-
dente da Câmara Municipal, Vereador 
Edílson Luís Voltarelli, e outros oito 
vereadores, além de vários cirurgiões-
dentistas. Representando o Bradesco, 
estava o senhor José Roberto Polis.

Como o ensino básico da rede pú-
blica do município de Santa Cruz das 
Palmeiras atende apenas até o 4º ano, 
apenas os trabalhos de colagem e fra-
ses puderam concorrer aos prêmios. 
A premiação foi recebida pelos alunos 
como presente de um Natal prolonga-
do. Ricardo Ferreira dos Santos, com 
deficiência física, recebeu com muitos 
aplausos o primeiro prêmio da moda-
lidade “frases”. Aos alunos e o corpo 
docente do município, foram distribu-
ídos R$ 16 mil.

O Prefeito Dr. Agostinho Depe-
ron agradeceu ao Dr. Emil Razuk, 
amigo desde os tempos da Faculdade 
de Araraquara, por incluir os alunos 
de sua cidade num programa peda-
gógico “de grande importância e re-

A partir do alto: aluno Ricardo Ferreira dos Santos recebe premiação 
pelo primeiro lugar; Prefeito de Santa Cruz das Palmeiras, Dr. 
Agostinho Deperon, e sua vice, Rita de Cassia Peres Teixeira Zanatta, 
com o coordenador de Saúde Bucal, Dr. Davidson Fonseca; 
Em São José dos Campos, à direita, os diretores do Bradesco, Antônio 
Aparecido Possete e João Ribeiro Ramos da Silva. À esquerda, o 
colega Dr. João Benedito dos Santos

o Secretário Municipal da educação, José Tadeu Jorge, disse que o convênio se 

trata de uma parceria de fundamental importância para que “nossas escolas pos-

sam cumprir sua missão de formar cidadãos preparados para o desenvolvimento 

da sociedade. a formação integral e plena, baseada nos princípios do exercício da 

cidadania, contribuirá para a melhoria da qualidade de vida de toda a família. há-

bitos saudáveis e prevenção são indispensáveis para que a boa saúde seja o alicerce 

da aprendizagem e do exercício profissional.” na rede fundamental de ensino da 

Prefeitura de campinas, há 37 mil alunos que estudam em 40 escolas.

Dr. emil adib razuk diz que a ideia é estender o programa para o maior nú-

mero possível de cidades. Às prefeituras que tiverem a intenção de aderir, basta 

procurar o croSP. o conselho planeja realizar a premiação na Semana de Saúde 

Bucal, que acontece entre os dias 25 e 29 de novembro.

Márcio Rogério, da Secretaria Municipal de Educação 
de Campinas, assinando protocolo de intenções para a 
participação do Programa e Concurso “A saúde bucal”

conhecimento para a conscientização 
das crianças sobre a saúde bucal”.

O CROSP espera para 2010 que 
sejam integradas ao Programa e Con-
curso “A Saúde Bucal”, alunos das 

demais escolas da rede estadual de en-
sino. Para tratar da matéria, foi agen-
dada, em março, uma audiência com o 
Secretário da Educação, Paulo Renato.
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Prescrição de medicamentos em 
odontologia

Na matéria sobre ética publicada na edição passada, falamos sobre a 
responsabilidade do cirurgião-dentista nos procedimentos odonto-
lógicos. É preciso lembrar que essa responsabilidade se estende tam-

bém à emissão de receitas, sendo que verificada a prescrição de medicamentos 
que não são de e para o uso odontológico, tal fato proporciona a instauração 
de processo ético e punição na extensão dos atos praticados.

Possuímos direito legal de prescre-
ver medicamentos?

Os cirurgiões-dentistas estão am-
parados pela Lei Federal nº 5.081, de 
24/08/1966, que regula o exercício 
da Odontologia, conquistando di-
reitos e competências dentro do seu 
campo de atuação.

Nesse sentido, o art. 6, inciso II de 
referida lei, preceitua que compete ao 
cirurgião-dentista prescrever e apli-
car especialidades farmacêuticas de 
uso interno e externo, indicadas em 
Odontologia.

Ainda, o inciso VIII determina 
que é permitido ao cirurgião-dentista 
prescrever e aplicar medicações de 
urgência no caso de acidentes graves 
que comprometam a vida e a saúde 
do paciente.

Além de tratarmos sobre o direito 
legal de o cirurgião-dentista prescre-
ver medicamentos, é importante sa-

lientarmos que as substâncias farma-
cêuticas sujeitas a controle especial, 
aquelas cujas receitas são retidas, são 
regulamentadas pela Portaria 344/98, 
do Ministério da Saúde.

Essa Portaria determina quais 
são os medicamentos controlados, 
delimitando, de acordo com a es-
pecificidade da área odontológica, 
qual o campo de atuação do cirur-
gião-dentista no que concerne a 
prescrição medicamentosa.

Em seu artigo 38, a portaria dispõe: 
“As prescrições por cirurgiões-dentis-
tas e médicos veterinários só poderão 
ser feitas para uso odontológico e vete-
rinário, respectivamente”, referindo-se 
às prescrições na Notificação de Recei-
ta B (receituário azul) ou na receita em 
duas vias (receituário branco).

Quais medicamentos podemos 
prescrever?

ÉT ICA

As substâncias comuns na 
Odontologia são os antiinflamató-
rios, antibióticos, analgésicos, an-
tissépticos, sendo que, existe ainda 
o direito de prescrever ansiolíticos 
(sedativos), como, por exemplo, o 
diazepam (Valium), bromazepam 
(Lexotan), alprazolam (Frontal), lo-
razepam (Lorax) e outros da mesma 
lista, de uso comum no pré e pós-
procedimento, para aliviar a tensão 
comum em muitos pacientes.

Assim, ao cirurgião-dentista é per-
mitida a prescrição das substâncias 
previstas nas listas A1 e A2 (entor-
pecentes – receituário comum), A3 
(psicotrópicos – receituário comum) 
e B1 e B2 (psicotrópicos – receituário 
azul), desde que para uso odontológi-
co e períodos curtos de uso.

Para obter o receituário azul, os 
cirurgiões-dentistas devem procurar 
o órgão de Vigilância Sanitária de seu 
município, efetuar seu cadastro e as-
sim retirar a numeração das receitas. 

Como elaborar a prescrição medi-
camentosa?

Lembramos que as receitas são um 
documento importante do cirurgião-
dentista ao seu paciente, que não deve 
conter rasuras e deverá ser elaborado 
de forma legível (letra legível ou com-
putador), contendo o nome comple-
to do paciente, o nome da substância 
ou medicamento, a forma farmacêu-
tica (comprimido, suspensão, poma-
da ou outros) e a posologia (modo de 
utilização e a duração do tratamen-
to). Ainda, deve constar na receita o 
nome completo do cirurgião-dentis-
ta, seu número de inscrição perante o 
CROSP, seu carimbo e sua assinatura.

Verificando indícios de quais-
quer problemas médicos durante a 
anamnese ou o atendimento de seu 
paciente, é fundamental que o mes-
mo seja orientado a procurar cuida-
dos médicos, profissional legalmente 
habilitado para avaliá-lo e prescrever 
medicamentos em geral.

O que pode acontecer caso se pres-
crevam medicamentos que não se-
jam para o uso odontológico?

Infelizmente temos visto que al-

Verificando indícios de quaisquer pro-
blemas médicos durante a anamnese ou 
o atendimento de seu paciente, é fun-
damental que o mesmo seja orientado a 
procurar cuidados médicos, profissional 
legalmente habilitado para avaliá-lo e 
prescrever medicamentos em geral
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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

guns colegas acabam prescrevendo 
medicamentos da área médica (psi-
quiátricos, endocrinológicos etc). Em 
sua maioria, verificamos que acabam 
sendo induzidos a emitir as prescri-
ções por questões de amizade, fami-
liar ou outra situação que o coloca em 
situação desagradável, sendo difícil 
posicionar-se de forma negativa.

Essa situação é muito grave e peri-
gosa ao cirurgião-dentista, pois o ato 
de prescrever medicamentos da área 
médica é uma competência exclusi-
va dos profissionais médicos e, para 
tanto, pode ser considerado como o 

exercício ilegal da Medicina, crime 
previsto no Código Penal Brasileiro.

No âmbito criminal, existe essa 
grave situação e na mesma proporção 
existe a punição ética que acontece 
junto ao CROSP quando os profis-
sionais emitem prescrições de medi-
camentos que não são da área ou para 
a área odontológica.

Ressaltamos que os profissionais 
farmacêuticos encontram-se orienta-
dos quanto ao campo de atuação dos 
cirurgiões-dentistas e lista de subs-
tâncias que podemos utilizar, sendo 
que, em caso de dúvidas, podem 

ÉT ICA

entrar em contato conosco para con-
firmar a prescrição e, se for o caso, 
encaminhar a nossa receita ao Con-
selho Regional de Farmácia para que 
o mesmo apresente denúncia junto 
ao Conselho Regional de Odontolo-
gia, nos casos de atuação em desa-
cordo com a lei. 

Indicamos cautela e atenção e, 
caso algum paciente solicite a emis-
são de receita que não tem referência 
com o tratamento odontológico re-
alizado, orientamos que não realize 
mencionada infração ética e penal.

PROCESSOS ÉTICOS

EXECUÇÃO DAS PENALIDADES PÚBLICAS

Denunciado (a)
Região em que 

ocorreu a infração
Infração Ética Penalidade

CD. Edilson Pelarigo Anto-

nio – CROSP 93.110
Marília/SP

Impressos volantes, pro-

paganda em rádio, anún-

cio em jornal em desacor-

do com as normas éticas

Censura Pública, em 

Publicação Oficial, em 

22.10.2009

CD. Carleni Marzola Copel 

– CROSP 74.848
Marília/SP

Impressos volantes, pro-

paganda em rádio, anún-

cio em jornal em desacor-

do com as normas éticas

Censura Pública, em 

Publicação Oficial, em 

22.10.2009

CD. Juliana Do Nascimen-

to Vidal – CROSP 72032
Marília/SP

Impressos volantes, pro-

paganda em rádio, anún-

cio em jornal em desacor-

do com as normas éticas

Censura Pública, em 

Publicação Oficial, em 

22.10.2009

* Fonte de Informação: Jurídico da Comissão de Ética
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PRESTAÇÃO DE  SERVIÇO

Durante os cinco dias do 28º CIOSP, foi regis-
trado um grande afluxo de cirurgiões-dentistas ao 
estande do CROSP, que montou uma infraestru-
tura para dar o melhor atendimento aos inscritos. 
Além de oferecer um serviço com café, salgadinhos 
e sucos, no estande havia computadores com acesso 
à internet e uma equipe para dar orientação e assis-
tência ao colega.

O estande transformou-se em um local de en-
contro de colegas e lideranças da Odontologia. O 
CROSP agradece aos seus funcionários pela dedi-
cação que garantiu um atendimento de qualidade 
durante todo o CIOSP.

croSP prestou mais de 3 mil 
atendimentos durante o cIoSP

Data 02/02/10

cobrança 317

Ética 240

especialização 60

Inscrição 521

odontologia empresarial 66

Secretaria 707

Informações 691

outros 691

Multa eleitoral 136

concurso Público 56

Total 3435

1 - Cirurgiões-dentistas de Campinas e o presidente 

da ACDC, Dr. Nilden Cardoso

2 - CROSP ofereceu internet gratuitamente aos 

colegas

3 - Equipe do Conselho que trabalhou no Congresso

4 - Dr. Emil fala na reunião do CORE no dia da 

abertura do CIOSP

5 - Inscritos recebendo atendimento 

6 - Lideranças da Odontologia em visita ao estande

7 - Fachada do estande do CROSP

8 - Colegas descansando no hall

9 - Presidente do CROSP e demais conselheiros 

recebem ilustres representantes da Ordem dos 

Médicos Dentistas de Portugal

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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O Sindicato dos Odontologistas de São Paulo 
vem, na avaliação do CROSP, divulgando acinto-
samente em seu jornal, ao arrepio da verdade, ma-
térias que confudem a cabeça do cirurgião-dentista 
e desviar sua atenção de suas ações cercadas de 
dúvidas e estranhezas, a começar pelas cobranças 
de maneira indevida da contribuição sindical. O 
Conselho dá o exemplo de notícias publicadas na 
edição de janeiro de 2010 do jornal do SOESP, que 
estão muito distante da verdade. 

A primeira “Soesp alerta cirurgiões-dentistas 
sobre o valor da anuidade do CROSP” diz que o 
sindicato conseguiu liminar, em dezembro, para 
impedir a Assembléia Geral do Conselho de ar-
guir sobre a anuidade. Mas estranhamente igno-
rou que em dezembro essa liminar fora revogada 
pelo mesmo juiz que antes a havia concedido. 
Em nova tentativa frustrada, em janeiro, o SO-
ESP recorreu ao Tribunal Regional Federal que 
manteve a revogação.

As fortes chuvas que assolaram no começo 
do ano a acolhedora São Luis do Paraitinga, 
patrimônio histórico da humanidade, deixa-

ram um rastro de tragédia. Muitos perderam tudo, in-
clusive colegas cirurgiões-dentistas, que além de suas 
casas, tiveram a má sorte de verem seus consultórios 
destruídos.

É o caso da Drª. Adriana Barbosa. Seu consultó-
rio, que funcionava em um prédio de dois andares 
tombado pelo patrimônio, encontrava-se interditado 

SoeSP não atende solicitação de entrevista do jornal 

“novo crosp” sobre a transparência do 
processo eleitoral do sindicato

TRAGÉD IA

Já a matéria “CROSP irá punir inadimplentes 
da contribuição sindical” dá uma informação total-
mente equivocada. O CROSP só pune por inadim-
plência os inscritos do Conselho. A inadimplência 
dos profissionais sindicalizados ao SOESP é pro-
blema legal do sindicato.

Mais: o Conselho considera que o SOESP rea-
lizou, em janeiro, a eleição para sua diretoria sem a 
divulgação devida entre a classe. Sabe-se que a con-
vocação  daeleição foi publicada no Diário Oficial 
Empresarial, uma seção do Diário Oficial do 
Estado destinado a empresas e negócios. 

O jornal do CROSP procurou insisten-
temente o SOESP por e-mail e por tele-
fonemas para que a diretoria explicasse 
como fora a transparência do processo eleito-
ral e se a convocação da eleição fora publicada 
em outro veículo de comunicação, mas o Sindi-
cato ignorou completamente os pedidos do jornal 
“Novo Crosp” para uma entrevista. A secretária da 

diretoria do Sindicato, Daniela Matos, conversou 
por telefone com o jornal “Novo Crosp”, e disse que 
o SOESP não tem obrigação de atender à qualquer 
solicitação do Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo. “Fiquem à vontade”, esbravejou.

por medida de segurança. A Drª. Simone Campos 
também teve perda total do consultório que ficava em 
um prédio que simplesmente desabou. Outra vítima 
foi o Dr. José Carlos Imparato, que não conseguiu sal-
var nada que estava em sua casa. Ele vinha realizando 
em São Luis do Paraitinga um projeto social de aten-
dimento à comunidade com acadêmicos de Odonto-
logia, por meio do Instituto Fauchard. 

A visão desoladora de São Luis do Paraitinga pro-
vocou um movimento de solidariedade. O CROSP 

está nesse movimento e pede que os colegas se jun-
tem nessa corrente solidária, enviando mantimentos e 
produtos de primeira necessidade para a Defesa Civil. 
Se preferir, deposite sua contribuição na conta corren-
te pública destinada a recuperar a cidade.

Banco do Brasil
Agência 2648-4
Conta corrente 72641-9
Associação Comercial e Industrial 
de São Luis do Paraitinga 

Deposite qualquer quantia 
para ajudar os colegas e 
a população do município 
de São Luis do Paraitinga a 
reconstruir suas vidas
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A potencialidade pessoal e pro-
fissional foi o ponto central 
de um seminário oferecido 

pelo CROSP aos inscritos e que foi 
muito elogiado. “O curso de hoje foi 
especial por mexer com as pessoas 
por completo. Não é só o cirurgião-
dentista. Todo ser humano tem que 
aprender a definir seus projetos de 
vida para atingir seus objetivos. O 
que aprendi foi excelente. Fiquei 
muito feliz”, admitiu a cirurgiã-den-
tista Drª. Lanie Bueno de Camargo.

A profissional referia-se ao curso 
ministrado pelo também cirurgião-
dentista Dr. Adriano Ferraz Cese, que 
proferiu palestra sobre “Como con-
quistar a excelência humana”, dia 5 
de dezembro passado na subsede do 
Pacaembu. “Quando perguntamos 
às pessoas o que querem de sua vida, 
elas passam mais tempo falando sobre 
o que não querem. Temos que mudar 
esse padrão de pensamento, porque  
o cérebro entende o ‘não’. É preciso 
termos projetos de vida, escrevermos 
nossas metas específicas e trabalhar-
mos de forma estratégica para alcan-
çar os objetivos”, explica Dr. Adria-
no, para quem foi uma oportunidade 
única esse espaço oferecido por uma 
entidade de classe.

Segundo ele, o curso trata da ex-
celência humana para que possamos 
ter uma visão total do potencial que 
temos, de trabalhar o cérebro, em 
torno do que podemos fazer e as 
crenças poderosas e fortalecedoras. 
“É um curso de potencialidades hu-
manas do que as pessoas podem ter, 

FORMAÇÃO

Em sentido horário, Dr. Adriano 
Ferraz Cese ministrando o curso, a 
cirurgiã-dentista Drª. Lanie Bueno 
de Camargo e os participantes 
interagindo na palestra

ser e fazer”, resumiu.
A conselheira Drª. Eunice Cristina 

Gardieri, responsável pela organização 
desse seminário, comentou que a pa-
lestra foi selecionada, a fim de motivar 
o profissional e mostrar que com con-
fiança e acreditando em si é possível ter 
uma vida positiva e alcançar sonhos. 
“O pensamento positivo é importante 
para o sucesso”, reforçou ela.

Colega não deixe de pagar a anuidade do 
CROSP para continuar a ter direito sobre 
os benefícios, como o Seguro de Vida.
Esteja em dia com o Conselho.
Se tiver alguma dúvida, ligue para a 
seccional do CROSP de sua região ou para 
a sede no telefone (11) 3549-5500. 

Curso empolgou e abriu os 
horizontes da plateia

Palestra orienta a planejar a vida profissional
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IMPOSTO

As reuniões foram muitas. As 
argumentações maiores ainda. 
Mas a cidade que ocupa o se-

gundo lugar no ranking de quem mais 
cobra ISS do cirurgião-dentista preten-
de deixar essa posição. Atrás apenas de 
Piracicaba, Campinas cobra do profis-
sional cerca de R$ 1.200,00 por ano.  

Em audiência realizada dia 22 de 
janeiro na Secretaria Municipal de Fi-
nanças com o presidente do CROSP, 
Dr. Emil Adib Razuk, e o representan-
te da classe do município, Dr. Rielson 
José Alves Cardoso, o Secretário Paulo 
Malmann comunicou que a munici-
palidade pode conceder desconto do 
imposto, que deve girar em torno de 
50% -, aos cirurgiões-dentistas que 
trabalham na periferia e no centro da 
cidade. “A renda per capita em Cam-
pinas é a segunda mais elevada do 

campinas prepara PL que reduz ISS de 
cirurgião-dentista

país. O cirurgião-dentista daqui tem 
condições de pagar a alíquota atual”, 
ponderou. Em São Paulo, o cirurgião-
dentista é isento.

Será criado um grupo de trabalho 
para definir a nova alíquota, a região que 
será beneficiada, os equipamentos im-
prescindíveis para o seu funcionamento 
e os critérios que diferenciam um con-
sultório uniprofissional de uma socieda-
de empresarial de cirurgiões-dentistas. 
O secretário aproveitou para adiantar 
que a alíquota de 3% de imposto sobre 
o faturamento das clínicas odontológi-
cas cairá para 2%. Outra medida é o 
fim da faixa do ISS para as clínicas que 
tenham mais de 10 profissionais.

Dr. Emil Razuk reconheceu o 
avanço, mas admitiu que a extensão 
da proposta poderia ter sido melhor. 
“A medida é acanhada e não benefi-

.• redução do ISS para os cirurgiões-dentistas que traba-

lham na periferia e no centro

• Fim da faixa do ISS para clínicas que tenham mais de 10 

profissionais

• redução para 2% do imposto sobre o faturamento das 

clínicas odontológicas

• criação de um grupo de trabalho para elaborar um 

projeto de lei que altere as alíquotas 

Medidas que poderão ser adotadas pela 

Prefeitura de Campinas em 2010

ciará todo o conjunto de profissionais 
de Campinas”, lamentou. O secretá-
rio, que estava acompanhado do su-
pervisor do departamento de Finan-
ças da secretaria, Paulo Roberto C. 
Neumeister, disse que desse grupo de 

trabalho, que terá o Dr. Rielson como 
representante do CROSP, deve sair 
em até 60 dias um projeto de lei com 
as novas alíquotas para ser apresenta-
do à Câmara Municipal.

A partir da esquerda: Paulo Roberto 
Neumeister, Secretário Paulo Malmann, 
Dr. Emil Razuk e Dr. Rielson Cardoso
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F ormado na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), em 1965, com pós-gradu-
ação em Odontopediatria da Universidade 

de Indiana, Estados Unidos, em 1969, e pós-douto-
rado na Universidade Estadual de Michigan, o Prof. 
Dr. Roberto Vianna assumiu, em 2007, a presidên-
cia do Annual World Dental Congress, entidade com 
a qual está envolvido desde 1977.  De renome inter-
nacional, ele tem trabalhado como professor associa-
do no Departamento de Odontopediatria da UFRJ. 
É presidente do Centro Colaborador da OMS para a 
Investigação e Promoção da Saúde Oral da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente per-
tence a vários conselhos editoriais como o Jornal da 
Associação Brasileira de Odontologia e The Journal 
of American Dental Association (JADA).

Sob sua presidência, a FDI realizará, em Sal-
vador, de 2 a 5 de setembro deste ano, seu congresso 

Dr. Roberto Vianna, presidente da FDI, diz 
que a saúde bucal do povo revela avanços sociais

Estar na presidência da FDI, confere visibilida-
de e prestígio à Odontologia brasileira?
A FDI é muito atenta às questões éticas, principal-
mente no que diz respeito aos chamados “conflitos 
de interesses”. A figura do presidente tem que ser 
sempre desligada de seu país de origem. Ainda as-
sim, posso dizer que o fato de ser brasileiro aumen-
ta a visibilidade. O Brasil tem um papel extrema-
mente importante na FDI ao representar o novo, as 
mudanças, a evolução e o crescimento. A indústria 
brasileira é a única no setor da saúde em nosso país 
que tem uma carteira de exportação superavitária. 
Sua mão-de-obra especializada é reconhecida, colo-
cando-nos em  posição de destaque. O profissional 
brasileiro possui uma credibilidade conquistada ao 
longo dos anos pelo seu crescimento e desenvol-
vimento na área clínica, acadêmico-científica e na 
pesquisa odontológica. Hoje, é rotina a presença de 
um professor brasileiro nas faculdades de Odon-
tologia de maior renome dos Estados Unidos. O 
volume de publicações científicas brasileiras nos 
congressos da International Association for Dental 
Research (IADR) são significantes. Podemos con-
cluir que apesar da visibilidade a mim conferida 
por ocupar a presidência da FDI o fato de ser um 
cirurgião-dentista brasileiro em muito aumenta 
aquele predicado.

Qual é o papel da Federação?
A promoção da saúde, com a saúde oral como 
uma componente integral, tem sido reconhecida 
como um dos fatores principais em uma sociedade 
produtiva. A saúde está diretamente relacionada à 
qualidade de vida, tanto a nível individual como 
de uma sociedade, relacionando os aspectos econô-
mico-sociais no desenvolvimento do país.  As de-
sigualdades relacionadas à saúde bucal só podem 
ser abordadas através de uma liderança que tem o 
reconhecimento e a capacidade de apoiar ou pro-
porcionar a implementação de políticas relaciona-
das à promoção de saúde bucal.  A FDI na esfera 
global ocupa esse papel de líder da Odontologia, 
representando mais de 1 milhão de cirurgiões-den-
tistas conscientes da importância da erradicação de 
doenças bucais.

O Congresso que será realizado em Salvador traz 
quais novidades?
O tema principal do Congresso Anual Mundial 
de Odontologia da Federação Dentária Interna-
cional é “Saúde Oral para Todos. Desafios Locais, 
Soluções Globais”.  As novidades da programa-
ção científica são os desenvolvimentos tecnológi-
cos na área de informática como a aplicação de 
CAD/CAM na Odontologia, os recentes desen-
volvimentos de biomateriais e células tronco para 
a reabilitação de partes biológicas e a apresentação 
de resultados de programas sociais de saúde bu-
cal de sucesso como o Programa Brasil Sorriden-
te. A oportunidade de assistir a tantos “experts” 
reunidos em um só encontro é um dos principais 
atrativos desse que será conhecido como o maior 
evento internacional já realizado no Brasil. A es-
colha de Salvador como sede do evento tem um 
importante fator estratégico. Ao focar o Nordeste 
nesse prestigioso evento, estamos mostrando ao 
Brasil e ao mundo que a Odontologia do Brasil 
está crescendo de modo consistente e responsável. 

anual (www.fdiworldental.org), cuja programação 
científica foi estruturada para considerar cuidado-
samente temas importantes para a profissão, sempre 
com o objetivo de criar uma conexão entre o compro-
misso social do FDI de promover a saúde bucal ao 
redor do mundo.

É a primeira vez que um brasileiro assume a direção 
de um organismo internacional de tamanha importân-
cia, elevando o prestígio da Odontologia do país. 

Em entrevista ao jornal “Novo Crosp”, o Prof. Dr. 
Roberto Vianna, comentou seu papel frente à FDI e a 
presença da Odontologia brasileira no cenário mundial.
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Além disto, é necessário que tenha-
mos cirurgiões-dentistas envolvidos 
na política, para estabelecer leis e 
valorizar as ações da Odontologia 
dando uma maior visibilidade a esta 
área no contexto geral da saúde pú-
blica. A municipalização aconteceu 
e os serviços foram descentralizados, 
porém não foi acompanhado de um 
financiamento consistente que pu-
desse dar as condições necessárias 
aos gestores municipais de saúde 
para a autonomia local e, sobretudo, 
garantir a governança para a execu-
ção de ações de saúde que tenham 
impacto positivo na vida das pesso-
as. Precisamos reverter esse quadro e 
acredito que o pacto pela saúde pode 
contribuir, pois explicita as respon-
sabilidades de cada esfera de governo 
e a contrapartida financeira de cada 
ente federado.  

Cirurgiões-dentistas têm mais sen-
sibilidade e visão de saúde bucal 
como secretários de Saúde?
Sem dúvida. A nossa profissão nos 
possibilita ter um olhar mais amplo 
sobre a saúde bucal e, por isso, quan-
do assumimos a secretaria de Saúde 
estamos mais motivados e conscien-
tes e a tendência é investir mais na 
área. Contudo, penso que precisa-
mos investir mais na mudança dos 
currículos da graduação dos cursos 
da área de saúde para que os profis-
sionais possam aprender e vivenciar 
a saúde coletiva e o conceito amplia-
do de saúde. Nós temos cirurgiões-
dentistas que possuem compromisso 
com a saúde da população, porém 

temos outros que não são sensíveis 
às questões coletivas e sabemos que 
a formação é primordial para se ter 
o compromisso social. A concepção 
que o formando adquiriu durante o 
curso é a que ele levará consigo seja 
na secretaria de saúde ou na sua atu-
ação profissional.

Seria importante que os cirurgi-
ões-dentistas passassem a ocupar 
essas pastas para adotar diretri-
zes para melhorar o atendimento 
odontológico à população? 
Acredito que sim. Precisamos ter 
profissionais comprometidos com 
os princípios do SUS e em especial 
com a saúde da população brasilei-
ra à frente das secretarias de Saúde e 
não só com as ações de Odontologia. 
Os cirurgiões-dentistas são essenciais 
para a saúde da população, pois não 
é possível construir uma atenção bá-
sica resolutiva sem a priorização de 
ações na área de saúde bucal. Por 
isso, tenho certeza que os cirurgi-
ões-dentistas podem contribuir efe-
tivamente tanto à frente da gestão, 
como nas coordenações de saúde 
bucal, fazendo parte das equipes de 

ENTREVISTA

Presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, 
o Dr. Antônio Carlos Figueiredo Nardi, também Secretário da Saúde 
de Maringá, é um dos poucos cirurgiões-dentistas que assumiram uma 

posição de destaque dentre os formuladores de políticas públicas para a saúde 
nas esferas municipais. À frente do CONASEMS desde fevereiro de 2009, Dr. 
Nardi,  pós-graduado em Gestão de Serviços e Sistemas de Saúde pela ENSP 
FIOCRUZ, em entrevista ao jornal “Novo Crosp”, considera que a saúde bu-
cal deve ser prioridade nas ações dos secretários municipais de Saúde.

Presidente do conaSeMS, Dr. Antonio Nardi, 
defende a saúde bucal como prioridade

Como presidente do Conselho Na-
cional dos Secretários Municipais 
de Saúde, o senhor tem uma opi-
nião positiva sobre as políticas de 
saúde bucal adotadas pelos secre-
tários de Saúde?
A avaliação é positiva. Contudo, é 
importante salientar que a saúde 
bucal se tornou recentemente uma 
política de saúde pública valorizada 
e, por isso, necessita de maior inves-
timento e aperfeiçoamento. Existem 
diversos documentos pactuados na-
cionalmente que reforçam esta po-
lítica como prioridade e o principal 
deles é o pacto pela saúde que aposta 

nas ações de saúde bucal articuladas 
à atenção básica, estabelecendo indi-
cadores. Temos consciência que não 
é possível pensar na integralidade do 
atendimento dos usuários sem pen-
sar em uma política de saúde bucal 
que possibilite o resgate da cidada-
nia e auto-estima dos brasileiros. Por 
isso, por mais que tenhamos que 
avançar e buscar o aperfeiçoamen-
to na saúde bucal, avaliamos que já 
podemos comemorar alguns saldos 
positivos obtidos na área.

O que seria preciso fazer para tor-
nar a saúde bucal como prioridade 
das secretarias municipais de Saú-
de?
Acredito que as secretarias muni-
cipais de Saúde, na sua maioria, já 
priorizam a saúde bucal. No entan-
to, é necessário haver a contrapartida 
financeira dos Estados e União, pois 
os municípios estão sobrecarregados 
no que diz respeito aos seus orça-
mentos e à contratação de pessoal. 
É importante ressaltar que 98% dos 
municípios brasileiros cumprem a 
EC 29 e a média de gastos com saúde 
pelos municípios já está em torno de 
18%, portanto, acima do estipulado 
constitucionalmente como mínimo. 

A maioria das secretarias 
municipais de Saúde já 
prioriza a saúde bucal. 
No entanto, é necessário 
haver a contrapartida 
dos Estados e da União, 
pois o orçamento 
dos municípios está 
sobrecarregado
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saúde da família, colaborando com 
a qualidade de vida dos cidadãos. 
Eles são primordiais para o SUS que 
queremos construir. Participando da 
equipe multiprofissional e atuando 
em equipe para contribuir com o 
olhar ampliado de saúde.   

Tendo um cirurgião-dentista como 

arthur Biagi, da Dabi atlante, diz que parceria com o croSP é  
sinergia pela odontologia

Dr. Arthur Biagi, presidente da 
Dabi Atlante, uma das maiores fa-
bricantes de materiais odontológi-
cos da América Latina, considera 
que as parcerias firmadas com o 
CROSP é uma visão empresarial 
que procura construir uma sinergia 
para beneficiar a Odontologia em 
todos os seus segmentos. “Assim, 
todos nós ganhamos.”

A afirmação foi dada em um jan-
tar oferecido pela gigante da indús-
tria odontológica, em 28 de janeiro. 
Na ocasião, Dr. Biagi, comemoran-
do seus 40 anos de atuação no mer-
cado odontológico, relembrou suas 
passagens e amigos que cruzaram sua 
vida, que o ajudaram a erguer uma 
das maiores potências do setor. “O 
Dr. Emil Adib Razuk é um deles. É 

presidente do Conselho Nacional 
de Secretários Municipais de Saú-
de, engrandece a categoria e dá 
mais prestígio?
Eu me sinto honrado em assumir 
esta tão importante tarefa nacional. 
Como presidente do CONASEMS, 
represento todas as secretarias mu-
nicipais de Saúde e não apenas uma 

categoria profissional. No entanto, 
acredito que a minha função dá vi-
sibilidade à minha categoria profis-
sional na medida em que mostra a 
todos os brasileiros que a saúde se 
constrói também com cirurgiões-
dentistas que estão nas diversas fren-
tes contribuindo efetivamente com a 
melhoria da saúde da população. Te-

nho percorrido todos os cantos deste 
país e sempre me apresento como 
cirurgião-dentista por ter orgulho da 
minha profissão e por entender que 
temos que ampliar o número des-
tes profissionais no SUS e valorizar 
ainda mais a Odontologia dentro da 
saúde pública.

um amigo íntimo, um dos primei-
ros que me acolheu quatro décadas 
atrás. Essa longínqua relação faci-
lita a aproximação da Dabi com o 
CROSP”, disse ele.

Dr. Biagi destacou que em sua tra-
jetória vitoriosa lhe importaram dois 
valores: a ética e os amigos. “Sinto-
me feliz e privilegiado por ter agrega-
do tanta gente de valor que comunga-
ram comigo esses mesmos princípios. 
Não por acaso, a Dabi e seus parcei-
ros gozam de credibilidade e respei-
to”, afirmou.

O jantar promovido pela Dabi 
Atlante, a mais tradicional fabricante 
brasileira de equipamentos odonto-
lógicos, aconteceu no Hotel Holiday 
Inn, reunindo cerca de 150 pessoas.

Prêmio Brasil Sorridente: Dr. 
Manfredini na comissão julgadora vIII encontro aPcD Jd. Paulista

O conselheiro do CROSP, Dr. Mar-
co Antonio Manfredini, foi indicado 
pela presidência do Federal para com-
por a Comissão Julgadora do Prêmio 
Brasil Sorridente do CFO deste ano.

O Prêmio Brasil Sorridente, criado 
em 2005, tem como objetivo incenti-
var as Prefeituras e premiar anualmente 
o município brasileiro que mais se des-
tacar no atendimento odontológico da 
rede pública de saúde.

Nos dias 6 e 7 de agosto, será rea-
lizado o VII Encontro APCD Jardim 
Paulista. O tema deste ano será “Clí-
nica Geral: O elo entre pacientes e es-
pecialistas”. O evento acontecerá no 
hotel Blue Tree Towers Faria Lima. 
Os palestrantes vão abordar temas 
como o clareamento, Endodontia e 
Ortodontia. Informações e adesões 
pelo site www.apcdjp.com.br ou pelo 
telefone 11 5049-3250.
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Prof. Dr. rodney Garcia rocha 
é o novo diretor da FoUSP

Toma posse novo plenário do 
Federal

Tomou posse, em 18 de novem-
bro, o Prof. Dr. Rodney Garcia Ro-
cha como diretor da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São 
Paulo para a gestão 2009-2013. Ele 
substituiu o Prof. Dr. Carlos de Pau-
la Eduardo.

O Prof. Dr. Rodney Garcia Ro-
cha teve expressiva indicação de 
seus pares, refletindo a confiança 
da comunidade acadêmica nele, ao 
mesmo tempo em que implica em 
elevada responsabilidade no cum-

Presidido pelo Dr. Ailton Diogo 
Morilhas Rodrigues, o novo plenário 
do CFO tomou posse dia 11 de dezem-
bro, na Assembléia Legislativa do Rio 
de Janeiro, em sessão solene solicitada 
pelo também cirurgião-dentista, De-
putado Dr. Pedro Fernandes. Em seu 
pronunciamento, Dr. Ailton afirmou 
ser “imensa a vontade política de dirigir 
o CFO com atitude crítica, trilhando os 
caminhos da gestão democrática.”

Ele reiterou a continuidade do em-
penho pela aprovação de projetos de lei 
de interesse da saúde bucal e assegurou 
que ganharão prioridade a mobilização 
permanente por um ensino odontológi-
co de qualidade; a adoção de um plano 
de carreira e salários para o SUS; o com-
bate ao exercício ilegal; e a valorização 
da profissão. O CROSP saúda os novos 
conselheiros do CFO, desejando-lhes 
plenitude em sua administração.

primento da missão da FOUSP. 
Formado em Odontologia, pela 
USP, com mestrado, doutorado 
e livre docência também na USP, 
especialista em clínica odontológi-
ca, anestésicos locais e terapêutica 
medicamentosa, há 34 anos vem se 
dedicando às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Além da atua-
ção acadêmica, o professor Rodney, 
que já foi conselheiro e presidente 
da Comissão de Ensino e Especia-
lidade do CROSP, possui a experi-
ência acumulada no exercício de di-
ferentes cargos administrativos e de 
liderança acadêmica, como a chefia 
do departamento de Estomatologia 
e a vice-coordenação do Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciências 
Odontológicas. O CROSP parabe-
niza o Dr. Rodney e lhe deseja su-
cesso em sua gestão.

sobre a matéria. Gilberto Pucca  agra-
deceu os autores que dedicaram seu 
tempo e suas competências para aju-
dar a qualificar a Política Nacional de 
Saúde Bucal. “Esse guia vinha sendo 
reivindicado já há algum tempo por 
todos que se debruçam sobre ações de 
promoção e proteção à saúde, incluin-
do a fluoretação das águas”, afirmou 
ele. “Esse material é mais um grande 
avanço na construção da saúde bucal 
como direito de cidadania, construí-
do coletivamente”, afirma o Dr. Emil 
Adib Razuk, presidente do CROSP, 

O coordenador de Saúde Bucal do 
Ministério da Saúde, Dr. Gilberto 
Pucca, lançou o “Guia de recomenda-
ções para o uso de fluoretos no Brasil”, 
na ocasião do 28º CIOSP. O guia, en-
comendado pelo Ministério da Saúde, 
foi organizado pelo Dr. Marco Peres 
e tem como autores o Prof. Dr. Jaime 
Cury, a Profª. Drª. Livia Tenuta, o 
Prof. Dr. Capel, a Profª. Drª. Simone 
Moyses e Profª. Drª. Valéria Marinho. 

O guia cobre um espaço que faltava 
do poder público quanto à discussão 
do uso de fluoretos e norteia o debate 

Ministério da Saúde lança no cIoSP guia 
sobre fluoretos no Brasil 

órgão que vem há anos trabalhando 
pela universalidade da fluoretação das 
águas no Estado.

No lançamento do guia, esta-
vam presentes muitas autoridades da 
Odontologia, ente os quais, o presi-
dente do CROSP, Dr. Emil Razuk, 
o conselheiro Dr. Marco Antonio 
Manfredini, o presidente do CFO, 
Dr. Ailton Sandoval, e o presidente da 
APCD, Dr. Silvio Cecchetto.

Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodri-

gues (presidente), Dr. Emanuel 

Dias de Oliveira e Silva (vice-

presidente), Dr. José Mário Mo-

rais Mateus (secretário-geral), Dr. 

Leonardo Marconi Cavalcanti de 

Oliveira (tesoureiro), e os efeti-

vos Dr. Ermensson Luiz Jorge, Dr. 

Mário Tavares Moreira Júnior, Dr. 

Outair Bastazini, Dr. Rubens Côr-

te Real de Carvalho e Dr. Benicio 

Paiva Mesquita.
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Dr. Mario Sergio Limberte lança 
livro sobre a esquizofrenia

Em 30 de novembro, o cirurgião-
dentista Dr. Mario Sergio Limberte 
lançou na Livraria Cultura do Shop-
ping Villa-Lobos o livro “Cadê Minha 
Sorte?”. O autor diz que sua obra é um 
relato emocionante da luta de um pai 
contra o transtorno da esquizofrenia, 
que acometeu seu filho caçula, muito 
talentoso, com tantas virtudes huma-
nas e aptidões para vencer na vida. A 
doença, que afeta 1% da população, 
tem mais de um milhão e quinhentos 

mil portadores, só no Brasil. Dr. Lim-
berte desbrava corajosamente o terre-
no da literatura, explicitando a vida do 
filho André de forma singela e tocante, 
sempre alertando os pais e outras pes-
soas sobre os sinais precoces e de como 
agir e se mobilizar para que o diagnós-
tico seja feito o mais rápido possível. 
O presidente do CROSP, Dr. Emil 
Razuk, compareceu ao lançamento. O 
livro é editado pela Scortecci Editora 
(tel: 11 3032-1179).

Entre os dias 15 e 17 de abril, 
será realizado o 4⁰ Congresso Pau-
lista de Especialistas em Ortodontia-
Ortopedia Facial. O encontro é pro-
movido pela Associação Brasileira de 
Especialistas em Ortodontia-Orto-
pedia Facial (ABOR-SP). 

O evento, que será presidido pelo 
Prof. Dr. Luciano da Silva Carvalho, 
acontecerá na sede da Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas. 

em abril, será realizado o 4º congresso Paulista de especialistas 
em Ortodontia-Ortopedia Facial

Segundo o Dr. Luciano, os partici-
pantes poderão usufruir de uma gra-
de científica altamente qualificada 
e atualizada por professores da Or-
todontia brasileira, que serão os pa-
lestrantes do congresso. “Os colegas, 
que comparecerão ao evento, além 
da parte científica, terão a oportu-
nidade de manter um contato mais 
estreito com a indústria do segmen-
to e suas últimas novidades na área 

Em fevereiro de 2010, em Sydney, 
Austrália, a World Federation of Or-
thodontists terá um representante da 
Ortodontia brasileira na figura do 
Prof. Dr. Kurt Faltin Jr., eleito por 
unanimidade por 20 países da Améri-
ca Latina, a assumir o cargo de diretor 
executivo na WFO. Dr. Kurt preside 
atualmente a ABOR (Associação Bra-
sileira de Ortodontia-Ortopedia Fa-
cial), considerada a terceira maior en-
tidade filiada à WFO. Ter o Dr. Kurt 
é tornar o associado da ABOR mais 
presente no cenário internacional. 

A WFO tem o papel de promo-
ver a arte e a ciência da Ortodontia 
em todo o mundo; incentivar altos 
padrões em Ortodontia; promover a 
investigação ortodôntica; disseminar 
informações científicas; e organizar 
o Congresso Internacional de Orto-
dontia a ser realizada pelo menos uma 
vez a cada cinco anos. O CROSP pa-

Prof. Dr. Kurt Faltin Jr. assume 
cargo na WFo

rabeniza o Dr. Kurt pela indicação e 
lhe deseja sucesso nessa nova função 
para que represente bem a Ortodontia 
brasileira.
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da Ortodontia. Marquem em suas 
agendas. Não deixem de compare-
cer”, convida ele.

O 4⁰ Congresso Paulista de Espe-
cialistas em Ortodontia-Ortopedia 
Facial terá como presidente de honra 
o Dr. Emil Adib Razuk, presidente 
do CROSP.

Informações no site www.aborsp.
com.br/aborsp2010 . 
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A entrega de trabalhos para o 
prêmio Alfredo Reis Viegas foi pror-
rogada para o dia 30 de junho. O 
adiamento foi decidido em razão de 
inúmeras solicitações de informações 
que chegaram de cirurgiões-dentistas 
no estande do CROSP, durante o 28° 
CIOSP. Além disso, a divulgação do 
prêmio será reforçada na ocasião do 
EPATESPO e do COPOSC, em Ati-
baia, em maio, para onde se prevê o 
afluxo de mais de mil profissionais de 
saúde bucal.

A premiação será entregue na 
comemoração oficial do Dia do Ci-
rurgião-Dentista, organizada pelo 
CROSP em 25 de outubro.

No período de 12 a 14 de maio, 
será realizado, no município de Ati-
baia, o EPATESPO - Encontro Paulis-
ta dos Administradores e Técnicos do 
Serviço Público Odontológico 2010, 
concomitante ao Congresso Paulista 
de Odontologia em Saúde Coletiva 
2010, promovidos pela Secretaria de 
Estado da Saúde e Secretaria Munici-
pal de Saúde de Atibaia. Esses eventos 
constituem-se em um fórum de deba-
tes das políticas públicas de saúde bu-
cal, permitindo a apresentação de tra-
balhos que vêm sendo desenvolvidos 
pelos sistemas locais de saúde, buscan-
do ainda implementar o intercâmbio 

No próximo dia 26 de março, pro-
fessores, agentes públicos, autoridades 
da saúde bucal irão se reunir no Rio de 
Janeiro para discutir os rumos das po-
líticas públicas no Brasil. Tem presen-
ça confirmada no I Encontro Estadual 
de Políticas Públicas de Saúde Bucal 
do Rio de Janeiro o coordenador de 
Saúde Bucal do Ministério da Saúde, 
Dr. Gilberto Pucca, a Profª. Drª Mari-
lia Buzalaff da Faculdade de Odonto-
logia de Bauru, e o Prof. Dr. Eduardo 
de Castro, secretário do CRO-RJ. O 
Dr. Marco Antonio Manfredini, con-
selheiro do CROSP, falará sobre a flu-
oretação das águas de abastecimento. 

A quinta edição do Congresso In-
ternacional Uniodonto-Campinas já 
tem data e local - 27 e 28 de agosto 
de 2010, no estacionamento coberto 
(P2) do Shopping Iguatemi, em Cam-
pinas. O lançamento comercial do 
Congresso reuniu dezenas de empresas 
fornecedoras da Dental e instituições 
parceiras da cooperativa. A elas quais 
foram apresentados os espaços dis-
poníveis para comercialização, bem 
como toda a infraestrutura preparada 
para o evento. A cada nova edição, o 

adiada a entrega dos trabalhos para o Prêmio 
Alfredo Reis Viegas

ePaTeSPo discutirá políticas 
públicas, em maio

Fluoretação será tema de 
debate em encontro no rio

5º congresso Internacional 
Uniodonto acontece em agosto

entre as faculdades, institutos de pes-
quisas, associações de classes locais e 
os serviços de saúde, entre outros.

O tema central será “Fortalecimen-
to da Saúde Bucal na Regionalização 
da Atenção à Saúde”. As inscrições 
para o evento são gratuitas e podem 
ser realizadas pelos sites www.saude.
sp.gov.br/eventos/epatespo2010 e 
www.atibaia.sp.gov.br. As inscrições 
dos trabalhos poderão ser encaminha-
das até o dia 26 de março, conforme 
instruções no site. É de fundamental 
importância a participação de todos 
que se preocupam com a saúde bucal 
da comunidade.

O encontro é organizado pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro com 
o CRO-RJ.  Maiores informações no 
site www.cro-rj.org.br.

Congresso Internacional Uniodonto 
firma-se como passagem obrigatória 
dos dentistas cooperados da singular 
de Campinas e das demais singulares 
do Sistema Nacional Uniodonto e 
também dos estudantes de Odontolo-
gia. A grade científica do evento será 
divulgada em breve com os nomes que 
são referências nas diversas especiali-
dades odontológicas. Além disso, está 
sendo preparado uma grade com te-
mas extracurriculares que serão abor-
dados nas palestras motivacionais.

o croSP aproveita para orientar os 

colegas que os trabalhos muito extensos, 

que geram arquivos pesados, devem 

ser enviados por correspondência ou 

entregues pessoalmente na sede ou 

seccionais do conselho. o servidor de in-

ternet da autarquia não suporta arquivos 

maiores do que 10 mega bytes 

GERAL



• Prof. Dr. Miguel Carlos Madeira



Dr. Celso Coimbra

• Jayme Rodrigues

• Nagib Pezati Boer



Dr. Armando de Barros



Dr. Heichi Shinozaki 

• Prof. Dr. Luis Fernando Landucci

• Dr. Sérgio Brito

• Dr. Celso José Manfredini



Professores e alunos

haroldo arid Soares (coordenador)
Luiz Fernando r. Innocencio
ciro e. Bannwart
Silas Paulo Siena Júnior
cláudia Perez T. Fraga
cintia Marigo heomonder
Sérgio adamoli
elaine c. cappellano
celso a. Lemos Júnior
andrea Witzel
caetano Baptista neto
Luiz alexandre Thomaz
Silvia cristina M. Torres
Maria c. Duarte Ferreira
José rodrigues Fernandes
carlos eduardo X.S.r. Silva
Dulce h. cabelho Passarelli
carolina Mendes correia
vinicius Pioli Zanetin
Gilberto Marcucci
adelaide ovalle dos reis
João Felipe Moraes Santos
Fernanda a. Stabile Gonnelli
Lilian Faroni nexas
Débora Pucci
Michelle Miyuki Moriwaki
vanessa Sales ribeiro

Faculdades de Odontologia

• UnIoDonTo - cedeu uma van 
• UnISa
• UnIcaSTeLo 
• UnIP - cedeu um ônibus 
• UnIBan
• UnIcSUL - cedeu uma van 
• UnIcID

Marli Lacerda
Pamela Medaglia de Lima nigro
adriana helena de Matos corbera
Jackeline ariane Serralvo
emilia Toyoko Kakunaka
Fabiana Sartori Di Giaimo ortega
vanessa valadares M. de oliveira
Joice Queila Klein
Letícia dias costa
Lilian de Freitas
Maira de Souza aranha Brauner
Isabela charf
Luca Luigi Salomão cataldo
Paulo roberto Gomes antonioli
rodrigo Inacio Joaquim
nathalia Fantini Moreira
Flávio Fidencio de Lima
Fernando Gomes de castro Lima
Fernanda Bittencout Guedes
anna Godoy cabrera
Karen venancio Bertolucci
edinaldo carlos Pereira
Soraia Pinto Lemes
Diego amorim Licca
eliane aparecida rocha
eliana américo
Simone Lacerda v. Marinho
cléber viana da costa
Jacques de Souza
Fabíola Portilho Machado
heraldo B. vieira De Brito
rosely Mascaroz Lima
Fabiola cardoso Martins
amanda ribeiro Gundim
Gilsiomar M. Barbosa
Layon Tatsuo Kato
aline Santana
Welber Tenório de carvalho
Luana carolina v. costa
Paula Trevizano ribeiro
Paula roberti Perondi
elias vicente de Paula
Wilson Jinno Imaizumi
Jéssica Farias Ferraz
Felipe Motta arvi
camila Matsimoto espirito Yanto
Silvana Guerra de Souza

Thiago Messias da cruz
veridiana Libardi
Gabriella Jumi
edilene de Barros correia
Marcelli caetano da Silva
Talita Jabuta
Tamara Wroblewsci
renatta Schunemann Moreira
Fabiane Picanca de oliveira
claudio ramos Dias
Janaina J. Bruckner
Luciana Moura Ferreira
andreia Kaffer Golz
ana carolina c.S. Fuhuda
viviane Lanel
ricardo Barbosa
Sara Lee
rita de cássia araújo rocha
Érica F. Patricio da Silva
Débora Paes Macedo
vivian c. Galletta Kern
Íngrid Schneider Bruno
vivian Diane Pellegrini
valdirene alves dos Santos
Gustavo Davi rabelo
elisangela nobori Kawa
carolina Lapaz vivian
caroline M. Gomes Dantas
carolina de carvalho
renato rafael
camila de Barros Gallo
erica Gonçalves dos Santos
Bonnie Taylor G. escudero
Patricia nodomi
ana Paula candido dos Santos
Julio cesar c. Maretti
andrea Tami abe
Sérgio Barbosa Filho
renata cristiane Martins Souza
erika Baggi rodrigues Gonçalves
elaine Larissa Silva
Deborah Lee Pereira
Flávia Penteado Kapos
Isabel ribeiro Gomes
Brunna Sayuri Murano
carolina Piassa Domingues
cintia Yuyki Fukuoka

Mayara Previdelli ribeiro
carolina de carvalho
Mariana Marin Monteiro
Diogo Mamoru Kamoda
Ligia aparecida ramalho
Douglas hideo hakamada
Djemifer carla dos Santos
Dima nidal el ali
regina Bicalho accetti
Priscilla Sayuri nakahara hano
Bruno nitossi Prado
vanessa Burriel de araujo
Jaqueline oliveira Domingues
aline ajaj Pioccoli
Lucas rocco Monteiro
nathalIa Sayuri nakamura
adriana nunes da Silva
Pamela cristina de oliveira
Marcella Bazzarelli rizzi
Pamela Monique dos Santos
Mackenna de campos
carolina Dias Bejo
Gabriela dos Santos Martins
Marilia Zambotti
Fabiana rebecca de Mello
Bruna alves Babilius
Ingrid christine Defilli
Diego Salomao Grande
emanuella Pinheiro da Silva oliveira
Thais Freitas nascimento
Gerson casimiro noro
Manall Ibrahim e.K.Sleiman
camila nascimento cruz
renan Maestrello Maluf
rafael abballe
vitor vieira Sfrizo Souza
Daniel nascimento Santos
Glaucimara assumpção Manoel
antonio celso Mendes Magalhães
rodrigo Baitelo Marinho
nayara Mineiro Pacheco
Fernanda caroline nunes da Silva
Guilherme Fernando alves
Tamyres Tenca Ferreira
Thais Moraes da Silva
Mirella alves de araujo
renata Luci Boto
Fernando vusberg coelho
Mounir Khaked Mustapha
Jessica cespedez da Ponta
Dayla Padovese costa
riccardo Bertolazzi
antoine Jean nohas
amanda Drumstasnussi
carolina Mayara correa almeida
adriana Bezerra voltan
Luma andara de Lima
Domingos Mantelli
Tamires Peloso Peixoto
Fabiane carlos elias
raissa Lopes Fuga
Sthephane regiane Prata Ferreira
Daniella ota Kamashio
Ingrid caroline Silva
Sidney costa alves
Luigi Bettio
Fernanda correa carvalho
elys angela canhete ardany
Sabrina Gamero
Daniel Peres vergal
Simone da costa

ranonike Lopes Lima
Bruno Silva cunha
Felipe Leonel Braga
ricardo Perrela
Luma vaz coelho
Fernando caldeira Grant
Lucas chagas nascimento
Fabiana campos araujo
cibele correia oliveira
Larissa ricardo
nadia M. nunes
Luiz ricardo Freitas Batista
ThamI Seles alves
Fernanda Lima ceresatto
Larissa carnevalle Daniel
Lizias napoli Borges
João Gabriel Santos
Jonathan Mendes Dias
Leandro Lopes S. Fortes
amanda Garcia higa
Mariana Desimonic c. Mota
carolina alegretti Santos
enio alves P. esteves
Guilherme espsito Peres
araciele alice Z. Massing
Daisy I. choque cosme
ana Paula W.c. Melo
vanessa Pereira
Jefferson de Lima Jorge
Felipe Darise Branco
renata Farias cordeiro
Paula criado oliveira
Mariana r.c. alves
Williane a.S. caires
Patricia a. coyado
rosangela S. castro
Gabriel Selmo
elisangela ardany
amanda Martins Lima
nadia M. Dalank Kadri
Sibele Maria Porto Ferreira
Michele Lilian Pereira
rita de cassia Pereira
Deborah de Freitas
Bruno Soares
Dimerson Fabio Ferreira
Paula Fernanda Marcondes
Fabio Terzini
Pamela Gaspari Ferrocini
Watalia Peres Bitencourt
Plinio Miguel arcuri
Fernanda Terzini
abiodan de o.a. Santos
carina M. rodenbeck
Luiz Gustavo n.c. e Silva
natalia carlos a. Melo Ferreira
vital correa coelho Junior
Larissa Fernandes de castro
Ulisses Thiago Silva
vaneSsa Fagundes
Mila aparecida a.o. rodrigues
Marcelo vilhena da Silva
Jamile Silva nogueira
rubia Fernanda Lima Galzo
aline andrade Silva
edilaine de oliveira Silvia
Mariana Silva andery Mordli
aline nogueira
Livia Siqueira Silva
Mayara rinaldi Bianchi
Fernanda Trolli rapacci

O sucesso do programa deveu-se ao tra-
balho voluntário dos 263 professores de 
Estomatologia e estudantes de Odonto-
logia, além das faculdades que cederam 
ônibus e vans equipados de consultórios 
para o atendimento da população

Em 2010, o CROSP dará continuidade ao programa de prevenção e diagnóstico precoce do câncer da boca na capital e nas cidades do interior. 

Às prefeituras que demonstrarem interesse, basta entrar em contato com a sede do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo ou em 

suas seccionais do interior. O programa será realizado entre os dias 25 e 29 de outubro, quando se comemora a semana da Saúde Bucal
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CURTAS

metro vila Matilde e 50 m da av.amador Bue-
no da veiga, clientela formada em ortodontia 
e ortopedia facial, clínica geral e especialidades

VENDE
cadeira, cuspideira, mocho, refletor, todos em 
ótimo estado, cor cinza e também caixa de ins-
trumental cirúrgico (exodontia); 1600,00 (para 
desocupar espaço). Tratar com helena. Fone: 
3683-5177 ou fha.helena@hotmail.com

VENDE
vendo consultório odontológico na vila Maria 
(2 salas); cadeira da gnatus nova, 4 armários, 
carrinho, amalgamador, foto, sala de espera 
montada, cozinha e área para protético. Telefo-
ne para contato: (11) 2954-9048 / 8512-4557

VENDE
equipo olsen modelo cinética, 1 cadeira com 
refletor acoplado, 1 sugador, comando de pé, 
versão carte com seringa tríplice e 1 mocho. 
azul claro. Ótimo estado. r$ 2 mil. contato: 
(18) 3722-2524, 8111-1866 ou 3723-5297. 
Falar com Bruna Medeiros Pereira, email: me-
deirosbruna@hotmail.com

VENDE
consultório completo (cadeira,equipo, rx, 
foto, armario odontoplay, cadeiras sala de es-
pera etc.) r$ 9 mil. aceito proposta. Monica 
Fernandes tel: 38652064 ou 97681388

VENDE
consultório odontológico com dois equipos, 
toda infra estrutura e pronto para trabalhar, 
localizado em frente ao extra raposo Tava-
res e há 6 anos de atendimento. repleto de 
armário, ampla recepção, sala de esteriliza-
ção, autoclave, 2 compressores, Led,vibrador 
gesso,plastificadora,2 ar Split,Profi. Motivo 
da venda: Planejamento Familiar. envio fo-
tos. contato evandrafajardo@ig.com.br ou 
8150.1800

VENDE
consultório odontológico, novo, completo e 
com instalações apropriadas no centro de Uba-
tuba. contato:  (12) 3652-3397    /   (12) 9144-
0643

VENDE
equipo Gnatus (novo)/01 mocho/na caixa/ga-
rantia Gnatus e cor amarela,fotopolimerizador 
acoplado, comando pé, 1 motocompressor  
Schultz 130 litros (02 cabeçotes) semi-novo, 1 
aparelho Ultrasom/jatos bicarbonatos gnatus 
(novo), estufa odontobrás (nova), tudo com 
nota fiscal. valor r$ 9.000,00. contato com 
Dr. roberto de arruda albernaz  no telefone 
11 9699 3553

EMPREGO
vaga para cDs em arujá e Guarulhos. Tel 2480-
3912/ 7895 4821/ dennisfelipe@hotmail.com 

EMPREGO
Precisa-se de clinico geral p/ trabalhar em con-
sult. particular localizado em atibaia, interessa-
dos entrar em contato através do e-mail alme-
lin@terra.com.br
 
EMPREGO
onG-Turma do Bem com escritório na cidade 
de SP abre vaga para Dentista que não possui 
consultório próprio e deseja seguir carreira ad-
ministrativa. É fundamental dedicação exclusi-
va. remuneração: à combinar - enviar currículo 
com pretensão salarial e foto. os interessados 
deverão enviar currículo para o e-mail dentista-
dobem@turmadobem.org.br

EMPREGO 
clínica diferenciada na Mooca contrata es-
pecialista em ortodontia e Prótese. Fone: 
2601.3120. Falar com Dr. Sidney .

ALUGA
alugo períodos em consultório totalmente 
montado na vila nova conceição, perto do par-
que Ibirapuera. Tratar com Luciana 8448-0333

ALUGA 
alugo sala completa, alto padrão período ou 
mensal, campo Belo - av. ver. José Diniz. Tratar 
com João (11)9996-6654

ALUGA
arrendo clínicas de excelente nível e em pleno 
funcionamento. acesso facilitado, sem necessi-
dade de integralizar capital. Seleção mediante 
análise de perfil do interessado. contatar no e-
mail: clacd@ig.com.br

ALUGA 
Sala odontológico localizado na chácara Santo 
antónio, próximo a rua da Paz com vista para 
av. Santo amaro; ótima localização, meio pe-
ríodo e integral. clinica totalmente equipada, 
tudo novo, três salas odontológicas completas, 
recepção com Tv de Plasma, sofás, duas vagas 
na garagem. Tratar com renato tel 93220071

VENDE
equipamento Kavo amadeus semi-novo, na 
cor verde, versão carte sem seringa tríplice 2 
sugadores( um conectado à bomba a vácuo), 
1 refletor, 1 mocho, 1 profi, 1 parelho foto, 1 
compressor, 1 armário com torneira sensor, 1 
módulo móvel. contato: 5549-2753

VENDE
clínica odontológica com 5 salas de atendi-
mento com 6 anos de funcionamento na rua do 

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

O cirurgião-dentista de Santos 
Dr. Paulo Roberto Blank Gonçalves, 
CROSP 46124, foi o sorteado com 
o consultório dentário cedido pela 
Dabi Atlante a pedido do presidente 
do Conselho, Dr. Emil Adib Razuk. 
O sorteio aconteceu no estande do 
CROSP no 28º Ciosp, dia 2 de fe-
vereiro. Estavam presentes o diretor 
comercial da Dabi, Sr. Augusto Biagi, 
e o diretor geral da empresa, Sr. José 
Miranda da Cruz Neto. Os números 
sorteados foram retirados por colegas 
que se encontravam no estande: Drª. 
Anely Oliveira Lopes, de Guarulhos, 
Drª. Soraia Hage Banhara, Drª. Ro-
semeire Ruiz Castro, Drª. Rada El 
Achkar da Silva e Drª. Maria Virgínia 
Serpa Pinto, todas de São Paulo.

Com oito integrantes, foi criada re-
centemente no CROSP a Câmara Téc-
nica de TSB e ASB. Essa Câmara tem 
como atribuição analisar e emitir pare-
cer orientativo nos processos de inscri-
ção de técnicos em saúde bucal e auxi-
liar em saúde bucal, bem como opinar 
em consultas sobre estas duas categorias 
profissionais, apresentar sugestões re-
lacionadas ao exercício profissional do 
técnico em saúde bucal e auxiliar em 
saúde bucal à diretoria do CROSP e as-
segurar a participação da Câmara Téc-
nica em eventos no âmbito do exercício 
profissional dos TSBs e ASBs. Segundo 
a presidente da Câmara Técnica, Celina 
Pereira dos Santos Lopes (no centro na 
foto entre Valeria Aparecida Totola M. 

Inscrito de Santos ganhou um 
consultório da Dabi atlante

croSP cria câmara Técnica de 
TSB e ASB

da Silva e Silvana Gurgueiro Piassa), 
esse movimento é uma conquista e si-
nal de que os profissionais TSBs e ASBs 
vivem um momento especial dentro da 
Odontologia.
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Os candidatos que passaram na prova de 
seleção para fiscal do CROSP foram cha-
mados, treinados e já estão em atividade. 

No dia 28 de janeiro, eles foram recebidos pela di-
retoria do CROSP e tiveram a primeira preleção 
sobre as características da função, sua importância 
para o bom exercício da atividade de cirurgião-den-
tista e sobre o funcionamento do CROSP.

Todos demonstraram muita expectativa com o 
novo trabalho e alívio por terem sido chamados. A 
nova fiscal de Bauru, Drª. Cristiane Andreo Maza, 
comentou que é normal ouvir boatos antes, du-
rante e após qualquer concurso público. “A gente 
escuta que o concurso é carta marcada ou que não 
seremos chamados. Esses agouros aumentam nossa 
ansiedade. Até sermos convocados, pareceu uma 
eternidade. Mas como se tratava do CROSP e da 

aprovados na prova de seleção para fiscal receberam 

treinamento e já estão em atividade

Vunesp, tinha certeza de que o processo seletivo era 
cercado de seriedade, que era idôneo. Isso me deu 
mais tranquilidade”, comentou.

O Dr. Thiago Rodrigues dos Passos, novo fiscal 
de Presidente Prudente, confirmou os boatos, mas 
destacou que o fato de ter sido a Vunesp a institui-
ção a aplicar a prova deu a ele a certeza de que po-
deria estudar e levar a sério o processe seletivo. “O 
Conselho ao se desvincular e transferir o processo 
para a Vunesp, deu isenção à prova de seleção”, ar-
gumentou a Dr.ª Silvia Virgínia Tedeschi Oliveira, 
que será fiscal em São Paulo. 

Sobre o cargo que acaba de assumir, Drª. Cris-

tiane Andreo Maza disse que em 16 anos de clínica 
e serviço público já tinha chegado a hora de fazer 
algo diferente, desafiador. “Pela recepção que tive-
mos, vamos ter respaldo do Conselho em nossa ati-
vidade de ajudar os colegas no sentido de orientá-
los.”, acredita.

A Dr.ª Silvia Virgínia disse que, como é especia-
lista em Odontologia Legal, ela viu na condição de 
fiscal da ética um prolongamento dessa especialida-
de. “Sei que me aguarda muito trabalho e pretendo 
cumprir bem minha tarefa para melhorar a imagem 
do cirurgião-dentista”, disse com otimismo. 

O Dr. Thiago Rodrigues dos Passos percebeu 
um ambiente no CROSP favorável para exercer a 
função de fiscal em Presidente Prudente. “A equipe 
do Conselho é boa e dá condições para trabalhar-
mos com eficiência”, observou.

Em sentido horário: Drª. Cristiane Andreo 
Maza, de Bauru, Dr. Thiago Rodrigues dos 
Passos, de Presidente Prudente, e Drª. Silvia 
Virgínia Tedeschi Oliveira, de São Paulo

F I SCAL IZAÇÃO


