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A isonomia salarial dos cirurgiões-dentistas da prefeitura 
de São Paulo é uma reivindicação histórica nossa. É um di-
reito defendido, desde 1986, quando, à época como diretor 
do Departamento de Saúde Escolar, conseguimos que hou-
vesse a equiparação salarial entre cirurgiões-dentistas e médi-
cos com a promulgação das Leis 10.053/86 e 10.186/86.

A relação de equilíbrio das duas profissões da saúde foi 
quebrada, no entanto, na gestão de Paulo Maluf. O CROSP 
tem trabalhado para restabelecer esse equilíbrio desde 1995, 
quando de nossa outra administração. Somente com a 
eleição de Gilberto Kassab a vice-prefeito, o CROSP vislum-
brou uma porta para reaver a isonomia, já que a administra-
ção municipal da Prefeita Marta Suplicy não demonstrara 
sensibilidade quanto às reivindicações da classe.

Isso foi feito, em 2004, quando nós, pelo CROSP, e o 
Dr. Rubens Orlandi, pela Associação dos Odontologistas do 
Município de São Paulo tivemos uma audiência para tratar 
do assunto com o então Vice-Prefeito Gilberto Kassab na 
Secretaria Municipal da Saúde. Kassab, já naquela época, 
considerava importante realizar estudos que permitissem, na 
esfera orçamentária, a isonomia.

No começo de 2009, já como prefeito, Kassab assegurou 
que daria a isonomia. O CROSP apresentou a ele um pro-
fundo estudo que sustentasse a justa reivindicação da classe. 
Mostramos a ele que no Estado, pelo menos, 113 prefeituras 
davam a equiparação. Informamos ainda do projeto de lei 
sobre o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-dentistas, já 

aprovado na Câmara dos Deputados, que assegura a isono-
mia, reconhecendo a sofisticada formação do cirurgião-den-
tista e sua importância para a saúde da população. Não é por 
acaso que apenas os cirurgiões-dentistas e médicos podem 
prescrever medicamentos. Afinal, os cirurgiões-dentistas têm 
em sua formação disciplinas como farmacologia, fisiologia, 
imunologia etc.  

Esses argumentos sensibilizaram Kassab que assentiu à 
justa reivindicação da classe. Mas por conta da crise que 
assolou o mundo e as finanças da Prefeitura de São Paulo, 
minguando a arrecadação de 29 para 23 bilhões de reais, 
em 2009, a administração municipal concedeu como 
primeiro passo o prêmio por produtividade aos cirurgiões-
dentistas da rede municipal de saúde, produtividade esta 
que alcançará sua integralidade nos próximos meses. 
Menos pior que na Grécia, Portugal e Espanha, onde, por 
conta da crise, houve a redução em 5% dos vencimentos 
dos funcionários públicos.

O caminho para a isonomia está sendo pavimentado com 
consistência e responsabilidade. Não pode ser atropelado 
por arroubos de entidades de classe que só agora, depois 
de anos de omissão, se alvoroçam em defender a isonomia, 
colocando uma faca no pescoço do prefeito, ameaçando um 
trabalho de anos.

Temos a certeza de que o compromisso firmado pelo 
prefeito com o CROSP e a AOPSP será em breve uma 
realidade.

Um grande abraço do
Emil Adib Razuk

E d i t o r i a l

Bom senso e 
responsabilidade
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O Conselho Regional de 
Odontologia de São 
Paulo homenageou, na 

segunda-feira, 19 de abril, com a 
Comenda Tiradentes o presidente 
do Bradesco, Dr. Luiz Carlos Tra-
buco Cappi, pela relevante contri-
buição que vêm prestando à clas-
se odontológica. O presidente da 
Assembleia Legislativa, Deputado 
Estadual Barros Munhoz, também 
foi condecorado. A entrega ocorreu 
na sede do parlamento estadual, 
em sessão solene, solicitada pelo 
próprio Deputado Barros Munhoz, 
em comemoração ao patrono dos 
profissionais de Odontologia, Ti-

radentes, mártir da Independência 
do Brasil, cuja data festeja-se em 21 
de abril. 

Na mesma solenidade, em que 
estavam 661 pessoas, foram en-
tregues títulos de remido e de es-
pecialista a dezenas de cirurgiões-
dentistas. Também fizeram parte 
da mesa de trabalhos o presidente 
do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, 
o Vereador de São Paulo, Dr. Gil-
berto Natalini, que igualmente de-
senvolve na Câmara Municipal um 
profícuo trabalho em prol da clas-
se, e o Prof. Dr. Rubens Côrte Real 
Carvalho, representando o Conse-
lho Federal de Odontologia.

Dr. Emil Razuk, em seu discur-
so, lembrou que Tiradentes sempre 
manteve acesa a chama do idealismo 
e que é um exemplo a ser seguido. 
Por essa razão, em 1992, a Comen-
da, que tem o seu nome, foi institu-
ída para reverenciar cirurgiões-den-
tistas e personalidades que prestam 
serviços à classe e à sociedade.

“A Comenda é entregue ao Dr. 
Luiz Carlos Trabuco pela parceira e 
apoio ao Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo para a realização 
do Programa e Concurso “A Saúde 
Bucal”, considerado pela UNESCO 
como o maior programa socioeducati-
vo em saúde bucal em todo o mundo.

Antes de outorgar as comendas, 
Dr. Razuk entregou os títulos de 
remidos, representados pelo Dr. 
Edmilson Ramos, e de especialis-
tas, representados pela Drª. Cami-
la de Freitas Carvalho. Dr. Ramos 
afirmou receber o título com honra 
e júbilo, lembrando que pratica-
mente toda sua família se dedica 
à Odontologia. Drª. Camila disse 
que a especialização é o primeiro 
passo após a graduação. “A entrega 
desses títulos pelo CROSP tem um 
sabor especial, por se tratar de um 
órgão idôneo e capacitado”, disse. 

A jovem profissional encerrou 
sua fala com um provérbio: “Di-

Ce lebração

Na sessão solene, realizada 
em 19 de abril, na sede do 

parlamento paulista, remidos 
e especialistas receberam 

seus títulos
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Ce lebração

gam e mostrem o que são, para que 
os outros não mostrem o que não 
são”. Em seguida, todos os profis-
sionais homenageados com os títu-
los foram citados nominalmente e 
receberam aplausos da plateia.

Ao receber a comenda Tiraden-
tes, o presidente do Bradesco Dr. 
Trabuco comentou que o programa 
e o concurso “A Saúde Bucal”, já na 
sua oitava edição, recebe o apoio 
do banco, que ele preside, pelo no-
bre propósito de buscar a melhoria 
do quadro odontológico no Brasil. 
Para ele, a homenagem é tão distin-
ta quanto o reconhecimento pela 
UNESCO do trabalho desenvol-

vido pelo Conselho. “Para nós do 
Bradesco, a saúde bucal é priorida-
de.” Numa referência aos profissio-
nais de Odontologia, Dr. Trabuco 
afirmou que a partir da saúde bucal 
se constrói a saúde de todo o corpo 
humano.

Para o Deputado Munhoz, o 
prêmio foi uma surpresa, uma vez 
que havia solicitado a realização 
da sessão solene com o objetivo de 
homenagear Tiradentes, como vem 
fazendo há quatro anos. O presi-
dente da Assembleia disse que teve 
a iniciativa de promover a soleni-
dade com o intuito de prestigiar 
a classe odontológica, bem como 

o presidente do CROSP, Dr. Emil 
Razuk, que “atua muito bem em 
defesa de seus dignos inscritos”. 
O Deputado Barros Munhoz disse 
que recebe com orgulho a homena-
gem, ao lado do Dr. Trabuco, “pelo 
seu currículo brilhante e pela insti-
tuição que ele representa”.

“Vocês, dedicados cirurgiões-
dentistas, merecem cada vez mais 
homenagens e o nosso respeito”, 
concluiu, encerrando a solenidade. 
Um coquetel, oferecido pelo Banco 
do Brasil, foi servido aos convida-
dos no hall monumental da Assem-
bleia Legislativa.

Em sentido horário:

1 Dr. Emil discursa para um plená-
rio tomado de cirurgiões-dentistas 
e familiares

2 Presidente do Bradesco, Dr. Luiz 
Carlos Trabuco Cappi, é condeco-
rado com medalha Tiradentes

3 Drª Camila de Freitas Carvalho, 
que falou em nome dos especialis-
tas, foi agraciada com flores

4 Dr.Edmilson Ramos, represen-
tando os remidos, exibe seu cer-
tificado

5 Deputado Estadual Barros Mu-
nhoz foi também homenageado 
pela classe

6 Conselheiros prestigiaram even-
to na Assembleia Legislativa
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Drª. Karen Gomes do Nascimento

Drª. Karin Stamer Janikian
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Drª. Lucia Hissako Edashige Kawata

Dr. Luciano Inada

Dr. Marcelo Sampaio Carrozza

Drª. Maria Carolina da Silva Staut

Drª. Maria Claudia Pimentel

Drª. Maria Claudia Uroz Torres

Drª. Maria Rosangela Rodrigues dos Santos

Drª. Marina de Oliveira Coelho Ficoni

Drª. Maristela Silva Milani Gambaroni
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Drª. Marta Miyazawa

Dr. Mauricio Gomes dos Santos

Drª. Michele Carvalho Pagliarini

Drª. Michelle Maskovic
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Drª. Patricia Gava Mazzola

Drª. Patricia Haypek Sprotte

Dr. Paulo Eduardo S.de Barros Monteiro

Dr. Pedro Luiz Portalupi Monteiro

Dr. Raphael Capelli Guerra

Drª. Raquel Correia de Bortholi Santos

Drª. Regina Maria Albuquerque Bari Tacola

Drª. Renata Ferreira Salum

Drª. Renata Pereira de Samuel Marques

Dr. Ricardo Elpidio Zuanetti

Dr. Ricardo Gomes Fabiano

Drª. Roberta de Miranda Martinez

Dr. Rodrigo Souza Constantin

Drª. Sabrina Tomizawa

Drª. Samanta Qbar

Drª. Sandra Regina Ugliano Rodrigues

Drª. Saskya Krochmalnik Tom

Dr. Sergio Siqueira Junior

Dr. Tadeu Olinto Andretta

Dr. Thiago Siqueira Menezes

Dr. Vanderlei Pereira Cassiano

Drª. Vera Lucia Vokurka Mayrink

Dr. Vicente Antonio Annunciato

Dr. Werner Harumiti Shintaku

Dr. William Schneider Bruno

Dr. Aziz Murad

Dr. Edmilson Ramos

Dr. Francisco Giordano Neto

Dr. Guaraciaba Bastos Valbao

Dr. Jaime Pina da Silveira

Dr. Joao Flavio Faria Da Cunha

Dr. Jose Carlos Palassi

Dr. Kasumasa Tutiya

Dr. Luiz Armando Chambrone

Dr. Luiz Miranda

Drª. Marly Meireles Breves Baruffaldi

Dr. Nelson Bachir Moyses

Dr. Nelson Clemente Magalhaes da Silveira

Dr. Norio Horiguchi

Dr. Oscar Keijiro Mashuda

Dr. Oscar Lanfranchi

Dr. Paulo Ferrari

Dr. Pedro Takecian

Drª. Ruth Machado Alves

Drª. Sebastiana Azarias

Ce lebração
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Assim como acontecia até o ano 
de 2007, o Programa e Con-
curso “A Saúde Bucal” voltará 

a ser realizado em todas as escolas públi-
cas da rede estadual de ensino. A decisão 
foi tomada pelo Secretário de Estado 
da Educação, Prof. Paulo Renato, em 
audiência realizada com o presidente 
do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, o te-
soureiro Dr. Francisco Couto Mota, e os 
conselheiros Drª. Eunice Cristina Gar-
dieri, Drª. Maria Lucia Zarvos Varellis e 
Dr. Marco Antonio Manfredini. Estava 
também presente à reunião a Coordena-

O Programa e Concurso “A Saúde Bucal”
será estendido a toda rede estadual de ensino

Secretário da Educação, 
Paulo Renato, atendeu pe-
dido do CROSP em audiên-
cia com os conselheiros

dora de Estudos e Normas Pedagógicas, 
a professora Valeria Souza. 

Dr. Emil Adib Razuk agradeceu o 
secretário por sua sensibilidade política 
ao reconhecer o papel socioeducativo do 
concurso para a boa formação dos esco-
lares, principalmente daqueles de classes 
sociais mais baixas. Dr. Emil argumenta-
ra que o programa dá orientações básicas 
e fundamentais sobre saúde bucal, que 
“repercutirão na vida não só do aluno, 
mas de toda a comunidade em que ele 
vive, por sua capacidade catalizadora.”

O Secretário Paulo Renato expli-
cou aos conselheiros que o concurso 
fora restrito, nas últimas duas edições, 
apenas às escolas de tempo integral, em 
razão de modificações da grade escolar 

e depois devido à Gripe H1N1. “Ago-
ra, com a normalização, é salutar que 
o concurso seja novamente aplicado a 
todas as escolas da rede estadual de en-
sino”, assegurou.

Isso significa que o Programa e Con-
curso “A Saúde Bucal” atingirá um uni-
verso de quase 6 milhões de alunos, se 
consideradas as escolas públicas munici-
pais das cidades de São Paulo, Campi-
nas, São José dos Campos e Santa Cruz 
das Palmeiras.
Bradesco

O Bradesco, mais uma vez, seguindo 
sua tradição de apoiador de programas 
socioeducativos que trazem benefícios 
à sociedade, renovou a parceria com o 
CROSP. O presidente do banco, Dr. 

O Secretário de Estado da Educação 
Paulo Renato, que atendeu à reivindi-
cação do CROSP, no centro da mesa 
com o Dr. Emil Adib Razuk, a profes-
sora Valéria Souza e os conselheiros 

Dr. Francisco Couto Mota, Drª. Eunice 
Gardieri, Drª. Maria Lucia Varellis e o 

Dr. Marco Antonio Manfredini

Luiz Carlos Trabuco Cappi, e o presi-
dente do Conselho de Administração 
e da Fundação Bradesco, Dr. Lázaro 
de Mello Brandão, amigo do Dr. Emil 
Adib Razuk, firmaram o apoio de R$ 
650 mil que serão destinados à premia-
ção dos alunos, professores, diretores e 
escolas e para viabilizar a operacionali-
dade do programa.

Programa Soc ia l



8

Gera l

O mais recente levantamento 
do PNAD-IBGE, divulga-
do em 31 de março,  revela 

uma importante constatação: aumen-
tou o acesso da população brasileira 
aos serviços odontológicos públicos e 
privados. Segundo o PNAD, na últi-
ma década, o índice de pessoas que 
não tinham ido a um consultório 
dentário caiu de 18,7% para 11,7% 
da população, uma expressiva queda 
de 38%.

Esse dado é traduzido pelo Conse-
lho Regional de Odontologia de São 
Paulo como resultado natural das po-
líticas públicas adotadas nos últimos 
anos. Para o presidente do CROSP, 
Dr. Emil Adib Razuk, esses números 
revelam que as políticas públicas, em 
particular os programas Brasil Sorri-
dente e Sorria São Paulo, instrumen-
talizaram os serviços públicos de saú-
de para atender a população carente. 
Além disso, houve uma redução das 
desigualdades sociais, com o aumento 
da renda do brasileiro, que agora dis-
põe de mais condições de ter um aten-
dimento em consultório particular.

Apesar de 11,7% ainda estarem pri-
vados do atendimento à saúde bucal, a 
queda é motivo de comemoração, pois 
indica que o caminho traçado tem sido 
o correto na direção da universalização 
do atendimento dentário.

O CROSP vem nesse mesmo 
período, em particular desde 2002, 

CROSP comemora dado do 
PNAD-IBGE 
Pesquisa mostra que, em 10 
anos, cresceu em 40% o aces-
so da população ao trata-
mento dentário

atuando junto aos governos federal, 
estadual e municipais pela ampliação 
dos serviços públicos no Estado de 
São Paulo.  Nesse campo, o Conselho 
tem sido parceiro do Ministério da 
Saúde para que o acesso à saúde bu-
cal seja integral e democrático, com 
o princípio de direito da população, 
viabilizado em São Paulo por 1.399 
equipes de saúde bucal no PSF e de 
141 centros de especialidades.

38%
é o índice da queda 
de pessoas que nunca 
tinham ido a um 
consultório dentário
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A prestação de contas exercício 
2009 foi aprovada em Assem-
bleia Geral, em 16 de março. 

O corpo diretivo dos conselheiros apre-
sentou aos cirurgiões-dentistas o balanço 
financeiro, as despesas realizadas e as ações 
institucionais e administrativas da autar-
quia ao longo do ano passado, a começar 
pelas peças editoriais distribuídas aos ins-
critos com o propósito de orientar e cons-
cientizar o colega sobre vários aspectos da 
profissão.

Além dos já tradicionais folderes so-
bre o autoexame da boca e a prevenção 
do câncer bucal e sobre o programa de 
educação e prevenção em fissuras lábio-
palatinas, o CROSP editou e distribuiu 
gratuitamente uma agenda e os manuais 
de emergências médicas e de orientação 
ao cirurgião-dentista prestador de serviços 
às operadoras de saúde.

Na prestação de contas, foram res-
saltados os benefícios oferecidos pelo 
CROSP como o não reajuste da anuida-
de, o aumento em 50% do valor do segu-
ro de vida aos inscritos e da criação de 6 

novas seccionais no interior e de outras 7 
que ainda serão instaladas.

A comissão de Ética apresentou o le-
vantamento de suas atividades em 2009.  
Foram instaurados 100 processos éticos, 
instruídos 108 e julgados outros 50, dos 
quais 4% foram absolvidos. Dos proces-
sos instaurados, 60 eram sobre publicida-
de irregular, 17 sobre relacionamento com 
a equipe de saúde, 15 sobre relacionamen-
to com o paciente e os demais sobre clíni-
ca irregular e exercício ilegal. 

A fiscalização do CROSP foi deman-
dada, em 2009. Foram realizadas 63.542 
visitas e 1.337 diligências, das quais foram 
no interior  43.578 e 717, respectivamen-
te, e 19.964 e 620, na capital. Destas úl-
timas, a maioria resultou em notificação 
por falta de inscrição, panfletagem e pu-
blicidade irregular. O setor de inscrição 
registrou o ingresso definitivo de 2.633 
novos cirurgiões-dentistas. A secretaria 
emitiu 3.622 ofícios. A área de especiali-
dades registrou 1.388 pedidos de inscri-
ção. Foram licitados 25 serviços e obras.

Aprovada 
prestação de contas 
de 2009

A propósito da matéria “Aprovados na prova de seleção 

para fiscal receberam treinamento e já estão em atividade”, 

da edição 129 do jornal “Novo Crosp”, gostaríamos de es-

clarecer o seguinte. Embora a reportagem não tenha fala-

do em nenhum momento que o Conselho chamou todos os 

aprovados, o texto não foi muito claro, provocando algumas 

dúvidas nos leitores.

Na verdade, o CROSP já iniciou a contratação de candida-

tos aprovados na prova de seleção, obedecendo a ordem de 

classificação, o que continuará fazendo de acordo com as ne-

cessidades da autarquia e a disponibilidade de vagas, tudo 

conforme previsto nos itens XIII e XIv do Edital. Portanto, de 

uma maneira mais clara, reiteramos que nem todos os fiscais 

aprovados já foram chamados, mas apenas em número equi-

valente às vagas existentes no momento.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo torna 

público aos que tiveram conhecimento do edital de seleção 

pública n.º 01/2008, a relação dos seguintes aprovados que 

foram contratados, conforme a opção de emprego e de ci-

dade feitas no ato das suas respectivas inscrições. A relação 

pode ser obtida no site www.crosp.org.br.

Luís humberto Rocha Carrijo,

editor do “Novo Crosp”

Contratação dos aprovados na 
prova de seleção para fiscal

Esclarecimento
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O Prof. Dr. Vitor Gomes Pin-
to que, junto com os colegas 
Profs. Drs. Antonio Galvão 

Fortuna Rosa e Antonio Carlos Pereira, 
elaborou os critérios do Prêmio Prof. 
Alfredo Reis Viegas, antecipou que o 
conjunto de trabalhos analisados até o 
momento reflete de maneira adequada 
a expansão e a cobertura do serviço de 
atendimento odontológico coletivo 
que o país experimenta na atualidade. 
“Estamos contentes com os trabalhos”, 
afirmou. O Prêmio visa justamente es-
timular e incentivar o estudo de grupos 
que lidam com saúde bucal coletiva, a 
investigação científica e a prática de 
caráter social na área da saúde bucal, 
contribuindo para o equacionamento e 
solução de problemas atuais da popula-
ção brasileira e para o aperfeiçoamento 

do Sistema Único de Saúde.
Para o Prof. Dr. Vitor Gomes Pin-

to, o Prêmio ganha maior importância 
justamente pelo estágio de transição 
em que o Brasil vive. “O atual quadro 
de políticas de prevenção epidemio-
lógica e a reorganização do serviço de 
atenção odontológica à população de-
monstram o esforço que existe do setor 
público e também da iniciativa priva-
da, principalmente com crescimento 
do regime de planos de saúde de ofe-
recer maior proteção e uma cobertura 
mais ampla à população”, considerou. 
“Essas importantes mudanças do siste-
ma de saúde bucal estão sendo refleti-
dos nos trabalhos apresentados.”

Ele disse que as pesquisas e estu-
dos estão direcionados no momento 
epidemiológico, de gestão do sistema 

Primeiros trabalhos sobre o atendimento de saúde bucal coletiva 
refletem o momento de transição por que passa o país

de saúde do país, oferecendo propos-
tas para o aperfeiçoamento da área. 
A iniciativa do Conselho, segundo o 
Prof. Dr. Vitor Gomes Pinto, é histó-
rica ao estimular a produção científi-
ca. “O prêmio, patrocinado por um 
órgão de classe, pode se tornar uma 
referência até pelo valor do prêmio, 
muito competitivo se comparado in-

Terminou no dia 30 de junho o prazo 

de entrega de trabalhos para parti-

cipar do prêmio Prof. Alfredo Reis 

Viegas. A premiação será entregue 

na comemoração oficial do Dia do 

Cirurgião-Dentista, organizada pelo 

CROSP em 25 de outubro. Todas as 

informações estão no site 

www.crosp.org.br

1º colocado - 

2º colocado – 

3º colocado – 

Menção Honrosa para cinco outros 

trabalhos – 

clusive a prêmios patrocinados pelas 
grandes emissoras de televisão”, ante-
viu.  São R$ 65 mil reais em prêmios. 
“O conselho claramente sinalizou que 
o campo da saúde coletiva é priorida-
de”, lembrou. “É uma atitude pionei-
ra, muito válida, um marco histórico 
para a Odontologia brasileira”. 

Pesqu i sa

A partir da esquerda, Prof. 
Dr. vitor Gomes Pinto, Prof. 

Dr. Galvão Fortuna e Prof. Dr. 
Antonio Carlos Pereira
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O vídeo “Alimentação, Dentes, Objetivo, e Saúde” foi gentilmente 
cedido pela Union Française Pour La Santé-Bucco-Dentaire ao 
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo – CROSP e cui-

dadosamente adequado para uso dos escolares da rede pública e privada do 
Estado de São Paulo. O vídeo será dublado para o português.

O roteiro do vídeo, segundo Dr. Emil Razuk, idealizador da parceria com a 
Union Française Pour La Santé-Bucco-Dentaire, é muito elucidativo e lúdico, 
cumpre seu papel de passar a mensagem às crianças de como ter e manter a 
saúde bucal. É uma produção de 15 minutos que traz de maneira bem-hu-
morada uma conversa entre uma garota, Júlia, e um cirurgião-dentista, João, 
sobre alimentação, mastigação, cáries e escovação. João foi interpretado pelo 
jornalista Jamy Gourmaud, apresentador de um programa muito popular na 
TV francesa. A tradução para o português passou antes pela avaliação de uma 
comissão de especialistas do CROSP.

O vídeo dublado e legendado será distribuído nas escolas no próximo pro-
grama e concurso “A Saúde Bucal” e depois enviado aos cirurgiões-dentistas.

Profissionais de Odontologia de todo 
o Estado estiveram reunidos  em Atibaia 
para um dos mais importantes encontros 
de Saúde Bucal de São Paulo: o Encontro 
Paulista dos Administradores e Técnicos 
do Serviço Público Odontológico – o 
EPATESPO 2010. O evento se iniciou 
com um debate sobre a “Política de Saú-
de Bucal e Regionalização” e contou com 

CROSP lançará novo vídeo socioeducativo 
sobre saúde bucal 

Políticas públicas de saúde bucal no  EPATESPO

Educação

É uma produção francesa  que foi dublada e legen-
dada e que será distribuída nas escolas e enviada aos 
cirurgiões-dentistas

a participação do Coordenador Nacional 
de Saúde Bucal, Gilberto Alfredo Pucca 
Jr., da coordenadora estadual de Saúde 
Bucal de São Paulo, Tânia Regina Tura 
Mendonça, e Ana Emília Gaspar, re-
presentando o Conselho dos Secretários 
Municipais de Saúde do Estado de São 
Paulo - COSEMS (veja foto no alto). 

Debatedores e plateia puderam 

discutir sobre as políticas públicas de 
saúde bucal que estão sendo imple-
mentadas tanto na esfera federal quan-
to estadual e, principalmente, sugerir 
melhorias para a gestão desses progra-
mas e para a capacitação dos profissio-
nais da área. O evento foi coordenado 
pelo conselheiro do CROSP, Dr. Mar-
co Antonio Manfredini, que realçou a 
necessidade de o Estado de São Paulo 
reassumir o papel de protagonista nos 
campos técnico e político dos serviços 
públicos odontológicos.

Dr. Manfredini destacou os esforços 
incessantes da atual gestão do CROSP, 
visando à expansão do Brasil Sorridente, 
no Estado de São Paulo. Citou as reuni-

ões realizadas pelo CROSP e o Minis-
tério da Saúde em São Bernardo, Santo 
André, Taboão da Serra, Araçatuba, Ri-
beirão Preto, Marília, Santos e Guarujá.

Na noite de quarta-feira, ocorreu a 
abertura solene do EPATESPO 2010, 
no Centro de Convenções. Estiveram 
presentes na cerimônia o prefeito Dr. 
Denig, o coordenador Nacional de Saú-
de Bucal, Dr. Gilberto Alfredo Pucca 
Jr., o presidente CROSP, Dr. Emil Adib 
Razuk, a Secretária Municipal de Saúde, 
Drª. Maria Goreti Pinaffi Heger, a Co-
ordenadora de Saúde Bucal de Atibaia, 
Drª. Maria Fernanda de Montezuma 
Tricoli e autoridades locais.
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Outra herança tributária da 
gestão de Marta Suplicy que 
sobrecarrega os cirurgiões-

dentistas está prestes a ser resolvida - a 
taxa de lixo de resíduos sólidos de servi-
ços de saúde. Em audiência na sede da 
Prefeitura de São Paulo, dia 9 de abril, 
o presidente do CROSP entregou ao 
Prefeito Gilberto Kassab um ofício rei-
vindicando a redução da cobrança do 
imposto. Tal medida, se adotada, be-
neficiará os 19 mil cirurgiões-dentistas 
que estão na ativa na capital. O prefeito 
estava acompanhado do Secretário Mu-
nicipal de Gestão, Dr. João Octaviano 
Machado Neto.

Apesar de os consultórios gerarem, 
em média, 2 quilos de resíduos por dia, 
a prefeitura, desde 2003, cobra men-
salmente dos cirurgiões-dentistas R$ 
44,30 pela geração de até 20 quilos de 

Kassab vai estudar 
reivindicação do CROSP 
para reduzir índice cobrado

Taxa de Lixo dos Consultórios

resíduos sólidos. O Conselho argumen-
tou, na audiência na Prefeitura, que a 
cobrança é injusta do ponto de vista 
“quantitativo/custo”.

Diante do fato, o CROSP solicitou 
ao Prefeito Gilberto Kassab, que fos-
se encaminhada à Câmara Municipal 
mensagem aditiva de projeto de lei, al-
terando o artigo 99 da Lei 13478/02, 
no que diz respeito aos pequenos gera-
dores de resíduos, como são classifica-
dos os consultórios dentários.

No ofício, o CROSP solicita um 
“justo e correto escalonamento que de-
fina a faixa de cada gerador de resíduos 
de até 5 quilos/dia”. O Prefeito Kassab 
considerou razoável o argumento do 
CROSP e pediu ao então Secretário de 
Serviços, Alexandre de Morais, estudos 
nesse sentindo.

Defesa  de  C lasse

No alto, o Prefeito Gilberto Kassab, entre 
o presidente do CROSP, Dr. Emil Adib 

Razuk, e o Secretário Municipal de Ges-
tão, Dr. João Octaviano Machado Neto

A audiência foi solicitada 
pelo presidente do CROSP, 
Dr. Emil Adib Razuk
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Defesa  de  C lasse

O CROSP em sua caravana 
por reduzir taxas e impos-
tos que penalizam a classe 

odontológica, buscou junto à Prefei-
tura de Santos alternativas para redu-
zir a cobrança do ISS. No dia 2 de 
junho, o presidente do Conselho, Dr. 
Emil Adib Razuk, acompanhado do 
Vereador Braz Antunes, teve uma au-
diência de mais de uma hora com o 
Prefeito João Paulo Tavares Papa para 
encontrar um meio de desonerar os 
cirurgiões-dentistas.

Uma das alternativas apresentadas 
seria estabelecer um convênio que 
transferisse o atendimento odonto-
lógico excedente do serviço munici-
pal de saúde para as associações de 
classe, como a Associação dos Cirur-
giões Dentistas da Baixada Santista. 
Em contrapartida, a administração 
municipal enviaria uma mensagem à 
Câmara Municipal propondo a isen-
ção fiscal.

O Prefeito João Paulo Tavares 
Papa gostou da sugestão e pediu a 
presença de sua Secretária de Finan-
ças, Mirian Cajazeira Diniz, na reu-
nião. Em seguida, entrou em con-
tato com o Secretário Municipal da 
Saúde, Dr. Odílio Rodrigues Filho, 
antecipando a ideia para que ambas 
as secretarias estudem tecnicamente 
dentro da realidade orçamentária a 
viabilidade da proposta.

buscam alternativas para reduzir ISS do cirurgião-dentista
Prefeitura de Santos e CROSP

A Caravana do CROSP para desonerar o cirurgião-dentista dos 
altos impostos e taxas já percorreu os seguintes municípios:

• São Paulo
• Campinas
• Piracicaba
• Santos
• São Carlos
• Osasco

Desde que não comprometa a 
receita do município, que depende, 
sobretudo, do Imposto Sobre Servi-
ços para sobreviver, aliviar o serviço 
público de saúde de Santos por meio 
da renúncia fiscal é bem vista pelo 
prefeito.

O presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk, diz que em se con-
cretizando esse convênio, esse mode-
lo de parceria poderá servir de refe-
rência para os demais municípios do 
Estado. O Conselho está empenhado 
em levar sua caravana por menos im-
postos para todo o interior do Estado 
de São Paulo. 

Redução do imposto seria 
compensada com atendimen-
to odontológico à população 
pelas entidades de classe

O Prefeito de Santos, João Paulo 
Tavares Papa, o vereador Braz 
Antunes, a Secretária Miriam 

Cajazeira Diniz e o presidente do 
CROSP, Dr. Emil Adib Razuk
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A exemplo da luta desenvolvida 
em outros municípios do Es-
tado, o CROSP esteve em São 

Carlos para tratar da isonomia salarial dos 
cirurgiões-dentistas com os médicos da 
rede municipal. Na presença de diversos 
colegas da rede pública e de lideranças da 
APCD e da delegada do CROSP, Drª. Ní-
vea Celia Bonadio Coelho, o presidente 
Dr. Emil Adib Razuk, acompanhado do 
conselheiro Dr. Marco Antonio Manfre-
dini, teve audiência com o Prefeito Prof. 
Oswaldo Barba, o Secretário Municipal 
de Saúde, Dr. Arthur Goderico Forghieri 
Pereira,  e o presidente da Câmara Muni-
cipal, Vereador Lineu Navarro, no dia 16 
de março. 

O município de São Carlos instituiu 
um aumento salarial para os médicos que 
atuavam nas unidades do Programa de 
Saúde da Família, rompendo com o prin-

cípio da isonomia naquele município, no 
final de 2009. Além disto, a legislação 
municipal aprovada trazia benefícios aos 
médicos das outras unidades de saúde, 
que não foram estendidas aos cirurgiões-
dentistas. 

Os cirurgiões-dentistas da prefeitura 
solicitaram o apoio do CROSP para a 
realização de reunião com as autoridades 
municipais. Na audiência, o presidente 
Dr. Emil Razuk fez ver ao Prefeito Prof. 
Oswaldo Barba que não há diferenciação 
entre a formação e a prática profissional 
de cirurgiões-dentistas e médicos. 

Ele ressaltou que as duas únicas pro-
fissões da área da saúde que podem pres-
crever medicamentos são a Odontologia e 
a Medicina. Esta prerrogativa é reconheci-
da inclusive no projeto de lei, conhecido 
como Ato Médico, que tramita no Con-
gresso Nacional, para regulamenta a ati-

vidade médica. Dr. Emil lembrou, ainda, 
que há isonomia do salário mínimo entre 
as duas profissões, garantida por lei, desde 
1961. O PL do Ato Médico, já aprovado 
na Câmara dos Deputados e que aguarda 
votação no Senado, assegura a isonomia.

O conselheiro Dr. Marco Manfredi-
ni reforçou que o trabalho preconizado 
pelo Programa de Saúde da Família exige 
iguais responsabilidades para médicos e 
cirurgiões-dentistas, o que não justificaria 
a prática de salários desiguais. 

O Prefeito Prof. Oswaldo Barba assu-
miu o compromisso de retomar a nego-
ciação com os profissionais de saúde bucal 
e corrigir essa distorção já na negociação 
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, 
a ser realizada em 2010. Após a audiên-
cia, os conselheiros visitaram a sede do 
CROSP e da APCD de São Carlos. 

São Carlos: CROSP na luta pela 
isonomia salarial

Defesa  de  C lasse

• Drª. Eliana Carmona de Paula Hegg 
• Drª. Nivea Celia Bonadio Coelho 
• Dr. Mara Regina P. Dovigo 
• Drª. Eveline Izilda da Silva C. Nassour 
• Dr. Marco Aurélio Vasconcelos de 
Oliveira  
• Dr. Luis Carlos Maielli 
• Dr. Fernando Lopes Ribeiro  
• Dr. João José Gonçalves 
• Drª. Milvia Lais Marrara Ranciaro 
• Dr. Sérgio Wolf 
• Drª. Christiane Ventura Masili  
• Drª. Simone Di Salvo Mastrantonio 
• Drª. Renata Maria Mirdaui de Sousa  
• Drª. Edilene Maria Scarfon 
• Drª. Claudia Teles Engel de Souza 
• Drª. Renata S. Broto 
• Dr. Eric Tadeu de Almeida Guarda
• Drª. Eliana Wolf 
• Dr. Cleber Luis Semensato de Carvalho 
• Dr. Daniel  Macedo da Silva 

Presentes à reunião

O Prefeito de São Carlos, Prof. 
Oswaldo Barba, de vermelho, escuta 

as observações do presidente do 
CROSP, Dr. Emil Adib Razuk
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do CROSP em nome da classe
“Folha de S. Paulo” publica defesa

O Conselho Regional de Odontolo-

gia de São Paulo, que representa 70 

mil cirurgiões-dentistas do Estado, 

vem recebendo inúmeras manifestações de 

indignação de profissionais com a declaração 

da médica Eliana Pedra Dias publicada pela 

“Folha de S. Paulo”, em 7 de maio, na repor-

tagem “Estudo liga câncer na boca a sexo oral 

com várias pessoas”. O CROSP considera a de-

claração da médica infeliz e que não reflete a 

realidade. Ao contrário de sua afirmação de 

que o cirurgião-dentista só olha os dentes, os 

profissionais da Odontologia examinam toda 

a cavidade bucal visando detectar a existência 

de lesões ou anomalias que indiquem indícios 

de carcinoma espino-celular.

O próprio Conselho realiza anualmente o 

programa de prevenção e diagnóstico preco-

ce do câncer de boca, dando atendimento à 

população de baixa renda, dando orientações 

sobre o autoexame da boca. No ano passado, 

o CROSP, junto com a Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo, examinou gratuitamente 

9.880 pessoas em 31 postos de atendimento 

da capital, como estações do Metrô. Desse 

total, foram confirmados 9 casos de câncer. 

Quem fez esses diagnósticos foram os cirurgi-

ões-dentistas. Além disso, mais de 15 milhões 

de folderes orientativos e informativos sobre a 

prevenção do câncer da boca já foram distribu-

ídos nos consultórios dentários, nos pontos de 

pedágio e entre a população chamando a aten-

ção para esse grave problema de saúde pública. 

Dr. Emil Adib Razuk, 

presidente do CROSP

No dia 7 de maio, o jornal “Folha de S. Pau-
lo” trouxe matéria sobre pesquisa realizada 
pela médica Drª. Eliana Pedra Dias, do Rio 

de Janeiro, que associava o sexo oral ao câncer da boca. 
Só que a médica prestou um desserviço à sua própria 
categoria e à classe odontológica. Ao dizer que o pa-
ciente precisa realizar exames periódicos, a Drª. Eliana 
afirmou que os médicos olham direto para a garganta e 
os cirurgiões-dentistas, apenas para os dentes.

A declaração provocou uma indignação profunda 
na classe pela ignorância demonstrada pela médica tan-
to quanto seu desrespeito por uma profissão que está 
cada vez mais consciente do problema de saúde públi-
ca, que é o câncer bucal.

Inúmeras foram as manifestações de repúdio, em 
particular do CROSP, que enviou carta à redação do 
jornal em defesa da classe. A “Folha de S. Paulo” en-
tendeu a posição do CROSP e publicou no dia 17 de 
maio a carta do Conselho na página A3 de seu jornal.

A iniciativa de defesa da classe por parte do CROSP 
e dos profissionais deve ser mantida e estimulada.

Defesa  de  C lasse
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No dia 17 de abril, em reu-
nião na APCD, foi reto-
mada a Comissão de Con-

vênios e Credenciamentos do Estado 
de São Paulo, cujo papel será o de 
defender a classe odontológica frente 
às negociações com as operadoras, se-
guradoras, cooperativas e auto-gestões 
odontológicas. A criação da Comissão 
teve a presença do Dr. Emil Razuk, 
presidente do CROSP, que empenhou 
seu apoio integral à causa. As nego-
ciações vão se iniciar em breve e vi-
sam melhorar as condições de atuação 
dos cirurgiões-dentistas no que diz  
respeito aos honorários e também a 
outras questões que interferem na re-
lação entre o cirurgião-dentistas e às 
operadoras de planos odontológicos.

Para assegurar uma maior repre-
sentatividade, a Comissão é integrada 
por representantes de órgãos da classe 
como o CROSP, a APCD, o Sindicato 
dos Odontologistas de Ribeirão Pre-
to, o Sindicato dos Odontologistas de 
Araraquara, o Sindicato dos Odonto-
logistas de Piracicaba, o Sindicato dos 
Odontologistas do ABC, a Associação 
dos Odontologistas de Ribeirão Pre-
to e pelo Sindicato dos Odontolo-
gistas de Santos. O coordenador da 
Comissão escolhido foi o Dr. Wilson 
Chediek, presidente do Sindicato dos 
Odontologistas da Região Centro-
Nordeste do Estado de São Paulo. Os 
vice-coordenadores são o Dr. Roberto 
Porto Santos, do CROSP, e o Dr. Cé-

Criada comissão para defender a classe 
junto às operadoras

sar Roberto Schmidt, de Piracicaba. A 
secretaria ficou a cargo da Drª. Adria-
na de Barros Pinto, da APCD.

Essa matéria é, segundo o Dr. Ro-
berto Porto, um tema que mobiliza 
a classe, pois mais de 12 milhões de 
clientes são associados a planos odon-
tológicos e o crescimento do setor beira 
20% ao ano. “Além disso, grande par-
cela dos profissionais da Odontologia 
trabalha com esse tipo de atendimento 
em condições definidas pelos próprios 
convênios. Este é o momento de um 
debate mais detalhado sobre o assun-
to. Existem muitos pontos que podem 
e devem ser aperfeiçoados visando um 
ganho de todos os lados. Daí a necessi-
dade das negociações.”

Dr. Emil Adib Razuk 

Dr. Marco Antonio Manfredini

Dr. Roberto Porto Santos

Dr. Luis Carlos Casarin

Dr. André C. Rodrigues

Dr. Eduardo Lehfeld Trindade

Dr. Bruno Bucarelli

Dr. César  Roberto Schmidt

Dr. Rubens Perri Cabral

Dr. Josimar Pereira Dias

Dr. Guilherme Lehfeld Trindade

Drª. Silvana C. Ziranello

Dr. José Carlos Louzada

Dr. Ernani Bezerra

Dr. Carlos A. Mattos

Drª. Adriana de Barros Pinto

Planos odontológicos
Mercado

É um tema que 

mobiliza a classe, pois 

mais de 12 milhões de 

clientes são associados 

a planos odontológicos 

e o setor cresce cerca 

de 20% ao ano
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Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Odontológicos - CBHPO 

CROSP dará cursos em todo o Estado

Lançada em Brasília a

Convênios Odontológicos 

O CROSP inicia em julho uma 
série de palestras sobre Odon-
tologia de Grupo a todos os ci-

rurgiões-dentistas inscritos no Conselho. 
Ministrado pelo especialista em consulto-
ria em Gestão, Dr. Roberto Porto, e equi-
pe, o curso “Como Trabalhar com Con-
vênios com Eficiência e Resultado” tem 
o propósito de esclarecer as dúvidas mais 
frequentes dos profissionais: se é possível 
ter lucro trabalhando com convênios, 
quais as vantagens nessa parceria, como 
se organizar para não sair no prejuízo e 
como escolher o convênio que mais se 
adapte ao perfil do colega.

O Dr. Roberto Porto, com 15 anos 
de experiência no mercado empresarial 

Convênios, alternativa ou armadilha?

 Entendendo os lados

 Preparando a base

 Operação diária

 Dicas para o dia a dia

 Analisando seu cenário pessoal

 Enxergando além dos convênios

Capa

Local Data

Capital
*17 de julho 

**24 de julho

ABC

a confirmarBaixada Santista

Guarulhos

O inscrito será avisado por e-mail das datas e locais dos 
cursos. O cronograma abaixo poderá sofrer alterações:

Conteúdo do curso

Foi lançada no Senado em Brasí-
lia, dia 11 de maio, a Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedi-
mentos Odontológicos pela CNCC 
(Comissão Nacional de Convênios e 
Credenciamentos). O evento foi or-
ganizado pelas entidades odontológi-
cas nacionais e teve a participação de 
lideranças da classe de todo o país. 

A medida é mais uma etapa 
superada junto às operado-
ras de grupo

Pelo CROSP, foram seu presidente 
o Dr. Emil Adib Razuk, o tesoureiro 
Dr. Francico Couto Mota, os con-
selheiros Dr. Marco Antonio Man-
fredini e Drª. Maria Lucia Zarvos 
Varellis, o coordenador da Câmara 
Técnica de Odontologia de Grupo, 
Dr. Roberto Porto, além do Dr. Ca-
sarin e das Drª. Silvana C. Ziranello 
e Drª. Thais Valadão. 

A CBHPO foi organizada pelas 
entidades nacionais FNO, FIO, CFO, 
ABO e ABCD com o apoio técnico 

da FIPE-USP e deverá ser inserida na 
unificação do Rol de Ações em Saúde. 
O rol seguirá a nomenclatura criada 
pela CBHPO (Classificação Brasilei-
ra Hierarquizada de Procedimentos 
Odontológicos), a ser seguida pelas 
operadoras, tendo em vista que ela po-
derá fazer parte de uma nova resolução 
normativa da ANS.

O lançamento da CBHPO, uni-
formizando as nomenclaturas dos 
procedimentos odontológicos, é mais 
uma etapa superada junto às opera-

doras de grupo. É uma preocupação 
premente do CROSP, sobretudo de 
seu presidente, Dr. Emil, em valo-
rizar o cirurgião-dentista e apoiar 
ações que o preparem para enfrentar 
o mercado de trabalho.

Essa é uma preocupação constan-
te do CROSP. Em agosto de 2009, 
quando foi formada a Câmara Técni-
ca de Odontologia de Grupo, com o 
objetivo de discutir e atuar com ações 
específicas relacionadas à Odontolo-
gia Suplementar. Ao longo do ano 

odontológico, diz que a palestra preten-
de responder de maneira objetiva e com 
praticidade imediata questões como essas, 
que desafiam o cirurgião-dentista a optar 
ou não pelos convênios. O CROSP vai 
realizar essa palestra na capital e vai levá-la 
também para o interior.

*17 de julho - Espaço APAS – Au-

ditório Antonio Dias Filho – Rua 

Pio XI, 1.200 – Lapa

**24 de julho - Club homs – Ave-

nida Paulista, 735 – Bela vista

Obs: os cursos serão realizados 

sempre das 8:30 às 12:00 horas

Campinas

a confirmar

Jundiaí

Bragança Paulista

Piracicaba

Limeira

Araras
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Nos últimos tempos o Con-
selho Regional de Odon-
tologia de São Paulo tem 

flagrado com mais frequência a prá-
tica ilegal da Odontologia por pesso-
as que não possuem habilitação legal 
para o exercício profissional, bem 
como o acobertamento dessa prática 
ilegal ou ilícita por profissionais que 
se encontram regularmente inscritos.

A profissão de cirurgião-dentista 
é reconhecida pela Lei Federal nº 
5.081, de 24 de agosto de 1966, sen-
do que seu Art. 2º determina que o 
exercício da Odontologia só é permi-

tido ao cirurgião-dentista habilitado 
por escola ou faculdade oficial ou re-
conhecida, após o registro do diplo-
ma na Diretoria de Ensino Superior 
e no Conselho Regional de Odonto-
logia, sob cuja jurisdição se achar seu 
local de atividade.

Muitas ilegalidades quanto ao 
exercício da Odontologia se dão em 
decorrência de profissionais que se ha-
bilitaram no estrangeiro, porém deixa-
ram de validar seu diploma no Brasil, 
por estudantes de Odontologia que 
estão cursando a graduação ou que 
não concluíram o curso, bem como 

É t i ca

por pessoas que não possuem forma-
ção acadêmica para o exercício pro-
fissional e profissionais de categorias 
auxiliares da Odontologia, flagrados 
atuando como cirurgiões-dentistas.

É dever de toda categoria a de-
núncia desse crime, especialmen-
te perante o Conselho Regional de 
Odontologia, uma vez que é atribui-
ção não só do CROSP como órgão 
fiscalizador, mas também dos pro-
fissionais inscritos, a defesa da ética 
profissional e do regular exercício da 
Odontologia.

Em todos os casos em que houve 
comprovação ou indícios de exercício 
ilegal, o CROSP comunicou imedia-
tamente o fato à Vigilância Sanitária 
do município envolvido, bem como 
a autoridade policial. 

Nesse sentido, reconhecemos o 
excelente trabalho desenvolvido pelo 
Departamento de Polícia de Pro-
teção à Cidadania – Divisão de In-

vestigações sobre Infrações contra a 
Saúde Pública, cujo responsável é o 
delegado de Polícia Divisionário, Dr. 
Ruy Marchioni de Barros, que tem 
demonstrado extremo zelo e preocu-
pação com a saúde pública, disponi-
bilizando ao CROSP toda assessoria, 
orientação e pessoal necessários a 
coibir e deflagrar práticas ilegais na 
Odontologia.

passado, a Câmara se reuniu sema-
nalmente, construindo um cronogra-
ma de atividades que pudessem não 
só auxiliar o cirurgião-dentista, que 
atende convênios, a obter melhores 
resultados nesse cenário, como tam-
bém a interá-lo sobre todos os seus 
direitos nessa delicada relação.

Paralelamente, a Câmara Técnica 
estava se preparando para integrar a 
Comissão Estadual de Convênios e 
Credenciamentos, comissão que será 
responsável pelas negociações com 
as operadoras, seguradoras e coope-
rativas odontológicas. Esta negocia-
ção será baseada em vários pontos, 
principalmente no que diz respeito 
ao quesito “honorários”, no uso da 
CBHPO.

A partir da esquerda. Na frente: Drª. Maria Lucia Zarvos Varellis, Dr. Francisco Couto Mota, Dr. Ernani Bezerra, Dr. Emil Adib Razuk e 
Dr. Wilson Chediek. Atrás: Dr. Cesar Roberto Schmidt, Dr. Luciano Artioli, Dr. Guilherme Trudade, Dr. Eduardo Trudade, Dr. Roberto 
Porto, Dr. Luiz Carlos Casarini, Dr. Marco Antonio Manfredini, Dr. André Rodriguez, Drª. Silvana Ziranvello, Drª. Thais Valadão

É dever de toda 

categoria denunciar 

a ilegalidade, 

especialmente perante 

o CROSP, órgão 

responsável pela 

fiscalização 
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Fazemos um apelo à comunidade odontológica: sendo do seu conhecimento que um 

colega encontra-se irregular perante o CROSP, denuncie-o. Não é justo que você exer-

ça sua profissão regularmente, pagando sua anuidade, enquanto outros a exercem 

ilicitamente, desconsiderando as exigências legais.

Caso seja de seu conhecimento o exercício ilegal nas imediações de seu consultório, 

apresente também sua denúncia, pois assim, você será aliado ao CROSP, lutando por 

uma Odontologia que se exerce em benefício da saúde do ser humano e da coleti-

vidade. As denúncias deverão ser encaminhadas por correspondência para Avenida 

Paulista, 688 – Térreo – CEP 01310-909, São Paulo, SP, aos cuidados do Setor de 

Fiscalização ou encaminhadas por e-mail para fiscalizacao@crosp.org.br. O telefone é 

(11) 3549-5558 a 5560.

É o CROSP e você lutando pela Odontologia!

COMISSÃO DE ÉTICA

Presidente : Dr. Ideval Serrano

Membros: Dr. Caio Perrella de Rezende,

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

Importante Infração Penal- O exercício ile-
gal, crime tipificado no art. 282 do 
Código Penal, dispõe que aquele que 
exercer, ainda que a título gratuito, a 
medicina, a arte dentária ou de farmá-
cia, sem autorização legal ou exceden-
do-lhe os limites, está sujeito a pena de 
detenção de seis meses a dois anos, e 
quando o caso, à pena de multa.

Essa infração, por força da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, 
que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais, é considera-
da como infração de menor potencial 
ofensivo. 

Dessa forma, o denunciado res-
ponderá em liberdade, não sendo 
exigido o pagamento de fiança. Caso 
ocorra condenação a pena será a res-
tritiva de direitos como, por exem-
plo, o pagamento de cestas básicas a 
instituição de caridade, prestação de 
serviços à comunidade e/ou o paga-
mento de multa pecuniária. 

A norma Penal diz “exercer” e o 
exercício requer habitualidade. Toda-
via, assim como um ato não configu-
raria o crime, não é necessária para 
a caracterização do delito a sua mul-
tiplicidade, ou seja, apenas alguns 
atendimentos odontológicos podem 
tipificar o ato ilegal.

Infração Ética - Além de cons-
tituir crime penal, o exercício ilegal 
constitui também infração ética, que 
pode recair sobre os profissionais que 
se encontram legalmente inscritos no 
CROSP, por óbvio, em outra catego-
ria profissional cuja função foi exce-
dida, sendo infração ética, da mesma 
forma, o acobertamento do exercício 
ilegal ou ilícito da profissão.

O exercício ilícito se verifica quan-
do o profissional possui formação 
acadêmica, porém não se encontra 

regularizado perante o Conselho Re-
gional, seja porque sua inscrição foi 
cancelada por caducidade de seu re-
gistro, seja porque não providenciou 
sua inscrição principal ou secundária 
no Conselho, sob cuja jurisdição vem 
exercendo suas atividades.

Importante salientar, que o Art. 
42, incisos II e V, do Código de Ética 
Odontológica, considera infração de 
manifesta gravidade, respectivamen-
te, o acobertamento ou o propiciar 
do exercício ilegal ou irregular da 
profissão e o exercício de ato priva-
tivo de cirurgião-dentista, sem estar 
para isso legalmente habilitado.

Ressaltamos que as denúncias de 
exercício ilegal, ilícito ou acober-
tamento podem ser feitas de forma 
anônima, sendo que o CROSP tem o 
compromisso de resguardar a pessoa 
do denunciante que não deseja ser 
identificado. A colaboração dos co-
legas que têm conhecimento de tais 
fatos é de fundamental importância. 
Somente através de sua denúncia po-
deremos evitar que a população es-
teja sujeita a tratamentos arriscados, 
por pessoas despreparadas e que co-
locam em risco a vida do ser humano 
e o bom conceito da Odontologia.

É t i ca
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O Conselho Regional de Odontologia 

de São Paulo pretende criar uma comis-

são formada por jornalistas e cirurgiões-

dentistas para elaborar um manual de 

orientação para o Prêmio CROSP de 

Jornalismo. A melhor reportagem sobre 

saúde bucal poderá receber R$ 50 mil. A 

Será criada comissão para avaliar critérios para o  
Prêmio CROSP de Jornalismo

ideia é estimular a imprensa a abrir mais 

espaços em seus noticiários para a saúde 

bucal - um tema importante para a quali-

dade de vida das pessoas. 

Dr. Emil Razuk, presidente do Conse-

lho, espera que dessa forma a população 

tenha mais informações qualificadas e sé-

rias sobre prevenção e tratamentos odon-

tológicos. “A saúde bucal é fundamental 

para o bem-estar das pessoas e a mídia 

deveria dar mais destaque a esse assunto 

até como forma de prestação de serviço 

público”, disse ele.

 Os critérios jornalísticos e científicos 

para a premiação ainda serão elaborados.

Concurso

Aberta nova edição do concurso 
para campanha publicitária

O Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo vai ini-
ciar nova campanha publici-

tária, na ocasião em que se comemora o 
Mês da Saúde Bucal e o Dia do Cirur-
gião-Dentista, para difundir junto à opi-
nião pública a imagem da Odontologia 
e dos cirurgiões-dentistas, assim como 
para divulgar mensagens socioeducati-

1° Colocado - R$ 5 mil
2° Colocado - R$ 3 mil
3° Colocado - R$ 2 mil

vas sobre a importância da saúde bucal. 
Isso vem sendo feito com repercus-

são positiva desde 1992. Para isso, o 
Conselho pede aos colegas que colabo-
rem, enviando sugestões de conteúdo 
sobre o tema; ou seja, frases e dizeres que 
serão veiculados nos meios de comuni-
cação como jornais e revistas de todo o 
Estado de São Paulo.

A campanha de 2009 (veja abaixo) foi difundida 
no Estado com a publicação de propaganda insti-
tucional nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado 
de S. Paulo, na revista Época, da Veja Campinas e 
Veja São Paulo, na revista da TAM e em vários jor-
nais do interior e da região metropolitana, além 
na inserção de spots em 13 emissoras de rádio
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A rede integrada de atenção ao 
câncer bucal, criada recen-
temente pela  Secretaria da 

Saúde de São Bernardo do Campo, 
nasceu com o propósito de oferecer 
um trabalho inter e multidisciplinar. 
Em 2009, por meio de uma ação in-
tegrada entre a Divisão Municipal de 
Saúde Bucal, do Serviço de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço do Hospital de 
Ensino (HE) Anchieta e da Fundação 
Oncocentro do Estado de São Paulo 
(FOSP), foi possível implantar essa 
rede que procura contemplar a or-
ganização de ações sistematizadas, a 
realização de campanhas periódicas 
de prevenção e diagnóstico precoce, 
a instrumentalização de profissionais 

Por iniciativa do CROSP e do Mi-
nistério da Saúde, Marília - reconhecida 
por seu trabalho na área de saúde bucal 
-, foi escolhida para sediar o seminário 
“Política Nacional de Saúde Bucal”, no 
dia 8 de março. Pelo CROSP, estavam o 
presidente Dr. Emil Razuk e o conselhei-
ro Dr. Marco Antonio Manfredini. Pela 
coordenação de Saúde Bucal do Minis-
tério da Saúde, o Dr. Gilberto Pucca. O 
encontro, que aconteceu na Universida-
de de Marília, teve a presença de quase 
300 autoridades políticas e lideranças da 
Odontologia da região, em particular, 
do Prefeito de Marília, professor Mário 
Bulgareli, e de sua filha, a cirugiã-dentista 

São Bernardo cria rede integrada 

de atenção ao câncer bucal 

Marília discute  política de  

Saúde Bucal

de saúde e educação para estimular 
mudanças de comportamento em 
relação aos fatores de risco, a capa-
citação contínua dos profissionais 
da rede para o diagnóstico, a oferta 
do serviço de diagnóstico nos CEOs 
em parceria com a FOSP, o preparo 
odontológico pré-tratamento do cân-
cer nos CEOs, a oferta do tratamen-
to cirúrgico ou radioterápico no HE 
Anchieta, a oferta de reabilitação na 
FOSP e o seguimento dos casos trata-
dos e dos grupos de risco.

A iniciativa justifica-se, porque o 
câncer de boca ocupa o quinto lugar 
entre as neoplasias malignas inciden-
tes no homem e o sétimo entre as 
que acometem as mulheres no Brasil. 

Drª. Jaqueline Vilela Bulgareli, que é co-
ordenadora de Saúde Bucal.

No evento, o presidente Dr. Emil 
Razuk defendeu a isonomia salarial en-
tre cirurgiões-dentistas e médicos em 
Marília. Assim como vem ocorrendo em 
outros municípios, esclarecer os agentes 
públicos sobre o programa “Brasil Sor-
ridente”, a fim de que o atendimento 
à população através do SUS seja mais 
amplo, principalmente na prevenção. 
Para viabilizar essa ampliação, o gover-
no federal oferece subsídios e incentivos, 
como a implantação de Centros de Es-
pecialidades Odontológicas.

Conforme boletim da Pro-Onco (Mi-
nistério da Saúde), cerca de 80% dos 
pacientes que procuram os serviços 
de diagnóstico e tratamento de cân-
cer bucal já se encontram em estágios 
avançados da doença. Nesses casos, as 
probabilidades de cura são muito re-
motas, o tratamento gera maior gas-
to e 60% destes pacientes chegam a 
óbito. Nos pacientes sobreviventes, as 
mutilações resultantes do tratamento 
são drásticas, acarretando sérias alte-

rações psicológicas e sociais.
O enfrentamento do câncer bucal 

requer que  sejam articulados meca-
nismos por meio dos quais se possa 
promover o encontro de indivíduos 
motivados a cuidar de sua saúde com 
uma rede de serviços quantitativa-
mente e qualitativamente capaz de 
suprir essa necessidade. A rede inte-
grada criada em São Bernardo preten-
de enfrentar e vencer tal desafio.

Gera l

No alto, Dr. Emil Adib Razuk, em palestra. Acima, a partir da esquerda: Vereador 
Coraini, Dr.Claudio Rossi, coordenador de Saúde Bucal, Prefeito Mario Bulgarelli  - 
todos de Marília -, Dr. Gilberto Pucca, do Ministério da Saúde, Dr. Marcio Mesquita 
Serva, reitor da UNIMAR, Dr. Marco Antonio Manfredini, Prefeito de Ocauçu, Sr. 
Dorival Marzola, e o Secretário da Saúde de Marília, Dr. Julio Cesar Zorzetto, 

A partir da direita: Dr. Marco Antonio Manfredini, Dr. Francisco 
Angelo Biagioni, Dr. João Costa de Assis, Drª. Maria Claudia de 

Alencar Faria, Profª. Drª. Kristianne Porta, Drª. Rosana De Vito 
Izzo, Dr. Fabio Souza dos Santos, Dr. Humberto Pellegrini Neto
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Saúde  Púb l i ca

A Secretaria Estadual da Saúde, 
mediante vasta argumentação 
apresentada pelo CROSP, 

imunizou os cirurgiões-dentistas 
com idade entre 40 e 59 anos, contra 
a gripe H1N1 entre os dias 12 e 16 
de julho nas unidades básicas da rede 
pública de saúde. Como a medida foi 
tomada no dia 8 de julho, não permi-
tindo a ampla divulgação, a Secretaria 
da Saúde estendeu o prazo por alguns 
dias, a fim de imunizar os profissionais 
que, eventualmente, não tiveram aces-
so à informação em tempo. 

A imunização atendeu à reivin-
dicação do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo que vi-
nha alertando para o risco de esses 
profissionais tornarem-se vetores de 
propagação do vírus. No Brasil, são 
89.450 profissionais nessa faixa etária, 
dos quais 32.414 estão no Estado de 
São Paulo, quase 50% da categoria, 
além de técnicos de prótese dentária, 
técnicos de saúde bucal e assistente de 
saúde bucal. 

O Conselho Regional de Odontolo-
gia de São Paulo vinha tomando as devi-
das providências junto às autoridades da 
Saúde para estender a imunização contra 
a Gripe H1N1 a todos os profissionais da 
classe. Em ofícios encaminhados ao Mi-
nistro da Saúde, Dr. José Gomes Tempo-
rão, e ao Secretário de Saúde do Estado 
de São Paulo, Dr. Luiz Roberto Barradas 
Barata, o CROSP fez essa solicitação. 

No esforço de estender a vacinação 

Gripe H1N1 
Secretaria Estadual da Saúde, diante da argumentação do 
CROSP, imuniza os cirurgiões-dentistas da faixa etária de 
40 a 59 anos de idade 

1. O cirurgião-dentista encontra-se exposto a diversos riscos na sua prática diária, sendo recomen-

dada a adoção de medidas de precauções-padrão.

2. As precauções-padrão são medidas de prevenção que devem ser utilizadas, independente de 

diagnóstico confirmado ou presumido de doença infecciosa transmissível, no indivíduo-fonte.

3. Por estarem mais expostos, os cirurgiões-dentistas possuem um risco elevado de aquisição de 

doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados, como preconiza o “Manual de prevenção e 

controle de riscos em serviços odontológicos”, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério 

da Saúde (Editora ANVISA, 2006).

4. O Ministério da Saúde iniciou a imunização contra a influenza A (H1N1) no dia 8 de março, 

vacinando os profissionais de saúde, públicos e privados, envolvidos na resposta à pandemia, assim como 

os inseridos nas ações de vigilância relativas a pandemia, conforme disciplina a Nota Técnica nº 5/2010, 

da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.

5. A Nota Técnica também dispõe sobre a imunização de cidadãos entre 20 e 39 anos, idosos e 

pacientes com comorbidades.

6. Após a leitura da referida Nota Técnica, identificamos que os cirurgiões-dentistas entre 40 e 59 

anos, que não sejam portadores de comorbidades, estarão excluídos desta imunização.

7. Segundo informações dos bancos de dados oficiais, há 89.450 cirurgiões-dentistas entre 40 e 

59 anos no país, sendo que destes 32.414 estão regularmente inscritos no Conselho Regional de Odon-

tologia de São Paulo.

CROSP ressaltou abaixo os seguintes aspectos para a imuni-
zação dos profissionais da Odontologia 
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Saúde  Púb l i ca

a todos os profissionais que trabalham nos con-
sultórios dentários, o presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk, argumentou junto à Secretaria 
da Saúde, assim como ao Ministério da Saúde, 
que excluir os cirurgiões-dentistas dessa faixa etá-
ria era um erro estratégico. “O cirurgião-dentista 
está exposto a diversos riscos na sua prática pro-
fissional. A produção de aerossóis, por exemplo, 
nos procedimentos odontológicos, aumenta o 
risco de contaminação. Nossa preocupação é a de 
que os profissionais de 40 a 59 anos de idade, ao 
serem excluídos da imunização pela Nota Técnica 
n° 5/2010, tornem-se, além de vítimas da Gripe 
H1N1, vetores de transmissão da Influenza a seus 
pacientes”, afirmou Dr. Emil.

 A decisão do Ministério da Saúde de privar esta 
faixa etária de profissionais de saúde da campanha 
de imunização tornou-se ainda mais incompreen-
sível, quando se constatou a existência de vacinas 
disponíveis para a realização desta imunização, diz 
o ofício de 14 de junho. Na tentativa de imunizar 
o conjunto da classe, o CROSP tentou adquirir a 
vacina junto ao laboratório Fleury e ao Instituto 
Butantã. Mas a importação dos 113 milhões de 
doses foi exclusiva do Ministério da Saúde.

O Conselho disse estar disposto a indenizar o 
Governo Federal, caso o programa de vacinação 
incluísse os cirurgiões-dentistas em sua integrali-
dade. O CROSP sempre se mobilizou em favor da 
classe quando o assunto é assegurar a saúde de seus 
inscritos. Tanto é verdade que o Conselho já reali-
zou em duas ocasiões campanhas de vacinação. Em 
1994, imunizou contra a hepatite B os cirurgiões-
dentistas, técnicos de saúde bucal, técnicos em pró-
tese dentária e equipe de limpeza. Em 2002, esses 
profissionais foram vacinados contra a hepatite B, 
rubéola, sarampo, tétano, difteria e caxumba.

Ao mesmo tempo, o CROSP reforça aos de-
mais profissionais da classe que estão fora da faixa 
etária de 40 a 59 anos de idade que procurem um 
posto de saúde para serem imunizados contra a 
Gripe H1N1.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

Avenida Paulista, 688 – térreo – CEP 01310-909 – São Paulo – Tel: (11) 3549-5500 - Fax: (11) 3549-5547

São Paulo, 14 de junho de 2010.

Of. Pres. 02634/2010.

Excelentíssimo Senhor Ministro

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo vem, por meio deste, manifestar a Vossa Excelência a nossa 
preocupação, em relação à posição adotada por este Ministério, no sentido da não-realização da imunização de cirurgiões-dentistas e demais 
profissionais de saúde bucal, que tenham entre 40 e 59 anos de idade.

Informo que no dia 8 de março, enviamos o ofício CROSP Pres. nº 0479/2010, dirigido a Vossa Excelência, onde 
realizávamos tal solicitação. Até o momento, não recebemos resposta formal a este ofício. Tal fato nos preocupa, dado à gravidade do risco de 
contaminação a que estes profissionais estarão expostos nos próximos meses, face à expectativa de recrudescimento da gripe H1N1.

A decisão do Ministério da Saúde de privar esta faixa etária de profissionais de saúde da campanha de 
imunização torna-se ainda mais preocupante, quando se constata a existência de vacinas disponíveis para a realização desta imunização. 

Diversas notícias veiculadas na imprensa, desde o início da campanha de imunização, têm divulgado que as 
metas previstas de vacinação pelo Ministério da Saúde para os diversos grupos populacionais, não foram atingidas, o que gerou, inclusive, a 
possibilidade de ampliação desta ação, para outros grupos populacionais, que, inicialmente, não seriam contemplados.

Desta forma, a persistência da posição de Vossa equipe técnica de não permitir a imunização dos profissionais 
de saúde bucal, na faixa etária de 40 a 59 anos, mostra-se discriminatória e pode ocasionar inúmeros casos de contaminação, nos próximos meses, 
colocando em risco a saúde dos profissionais e usuários.

Reiteramos os seguintes teores do Ofício nº 479/2010, onde alertávamos Vossa Excelência do seguinte: 

1. O cirurgião-dentista encontra-se exposto a diversos riscos na sua prática diária, sendo recomendada a adoção de 
medidas de precauções-padrão.

2. As precauções-padrão são medidas de prevenção que devem ser utilizadas, independente de diagnóstico 
confirmado ou presumido de doença infecciosa transmissível, no indivíduo-fonte.

3. Por estarem mais expostos, os cirurgiões-dentistas possuem um risco elevado de aquisição de doenças 
infecciosas, devendo estar devidamente imunizados, como preconiza o “Manual de prevenção e controle de riscos 
em serviços odontológicos”, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Editora ANVISA, 
2006).

4. O Ministério da Saúde iniciou a imunização contra a influenza A (H1N1) no dia 8 de março, vacinando os 
profissionais de saúde, públicos e privados, envolvidos na resposta à pandemia, assim como os inseridos nas 
ações de vigilância relativas a pandemia, conforme disciplina a Nota Técnica nº 5/2010, da Secretaria Nacional de 
Vigilância em Saúde.

5. A Nota Técnica também dispõe sobre a imunização de cidadãos entre 20 e 39 anos, idosos e pacientes com 
comorbidades.

6. Após a leitura da referida Nota Técnica, identificamos que os cirurgiões-dentistas entre 40 e 59 anos, que não 
sejam portadores de comorbidades, estarão excluídos desta imunização.

7. Segundo informações dos bancos de dados oficiais, há 89.450 cirurgiões-dentistas entre 40 e 59 anos no país, 
sendo que destes 32.414 estão regularmente inscritos no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.

Isto posto, Senhor Ministro, solicitamos e temos certeza que as providências necessárias para solucionar a 
presente questão serão tomadas com a devida brevidade. A disponibilização de vacinas contra a influenza A (H1N1) a todos os profissionais de 
saúde bucal e da área da saúde, de 40 a 59 anos, é uma medida que deve ser adotada de imediato.

No aguardo de vossa costumeira atenção, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Dr. Marco Antonio Manfredini
Conselheiro

Dr. Emil Adib Razuk
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Dr. José Gomes Temporão
DD. Ministro da Saúde
Ministério da Saúde – Esplanada dos Ministérios – Bloco G 
70058-900         Brasília     DF
MAM/mam

Ao lado, ofício do CROSP ao Ministro 
da Saúde, Jose Gomes Temporão, pe-

dindo que todos os cirurgiões-dentistas 
do Estado de São Paulo sejam imuniza-

dos contra a Gripe H1N1
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Saúde  Púb l i ca

Para qual finalidade são feitos esses le-
vantamentos?
Há uma recomendação da Organização 
Mundial da Saúde - OMS para que es-
tudos epidemiológicos transversais para 
conhecimento das condições de saúde 
bucal de populações sejam realizados a 
cada dez anos. Estudos epidemiológicos 
nos fornecem informações importantes 
para o planejamento de ações e políticas 
públicas de saúde e para a avaliação das 
já implantadas, dimensionando o impac-
to nas condições de saúde e doenças de 
populações. Os dados obtidos poderão 
demonstrar concretamente o impacto da 
política nacional de saúde bucal, nas con-
dições de saúde da população brasileira, 
além de qualificar e desenvolver habili-
dades nos profissionais de saúde bucal na 
área de saúde coletiva nas áreas de gestão, 
administração e planejamento.

O que se pretende descobrir?
Pretende-se conhecer as condições de 
saúde bucal da população brasileira, em 
todos os ciclos de vida, a partir de “ida-
des-índice”, segundo recomendações da 

OMS, permitindo comparações com 
outros estudos realizados no Brasil e em 
outros países. Conhecer a prevalência de 
cárie dentária em todos os ciclos de vida. 
No que se refere ao estudo de periodonto-
patias, serão estudados sangramento gen-
gival e cálculo dentário, da presença de 
bolsas periodontais e da perda de inserção 
periodontal. Serão avaliadas a prevalência 
de fluorose em crianças de 12 anos de 
idade e nos adolescentes, a oclusopatias e 
edentulismo no que tange ao uso e neces-
sidades de próteses em adolescentes, adul-
tos e idosos. Perfil socioeconômico da po-
pulação, acesso e uso de serviços de saúde 
bucal também são objeto do estudo, além 
das condições de saúde bucal identificadas 
a partir dos exames bucais.

E os efeitos práticos?
Desenvolvimentos de políticas de pro-
moção de saúde e de assistência direta à 
saúde bucal adequadas a cada região do 
país, como a expansão da fluoretação das 
águas de abastecimento público e as ações 
de educação em saúde bucal.

P ara a coleta de dados estarão 

diretamente envolvidas 850 

equipes de saúde bucal for-

madas por 1.700 profissionais de saúde 

bucal: cirurgiões-dentistas e auxiliares 

de saúde bucal. Serão, no total, 5 mil 

pessoas. É importante destacar que o es-

tudo das “Condições de Saúde Bucal da 

População Brasileira”, em 2010, é uma 

pesquisa do Sistema Único de Saúde - 

SUS, sob coordenação do Ministério 

da Saúde, e envolve as três instâncias 

de governo: federal, estadual e muni-

cipal. O levantamento, o terceiro a ser 

feito no país, foi aprovado pelo Conse-

lho Nacional de Saúde - CNS e contou 

com o apoio dos Conselhos de Secretários 

de Saúde - CONASS/CONASEMS -, 

além da importante colaboração e apoio 

do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. Também apoiaram 

sua realização o Conselho Federal de 

Odontologia - CFO e os Conselhos Re-

gionais - CROs, Associação Brasileira de 

Odontologia Nacional - ABO, Associa-

ção Brasileira de Cirurgiões-Dentistas - 

ABCD, as federações nacional e interes-

tadual de Odontologistas - FNO e FIO 

-, e a Associação Brasileira de Saúde Co-

letiva - ABRASCO.

A realização da pesquisa ficou a cargo 

de oito Centros Colaboradores de Vigi-

lância em Saúde Bucal – CECOL, sen-

do a coordenação geral delegada ao Prof. 

Dr. Angelo Giuseppe Roncalli da Costa 

Oliveira da Universidade Federal do Rio 

traçará o perfil da saúde bucal do país
Levantamento epidemiológico  

Grande do Norte - CECOL da Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Norte 

- CECOL UFRN.

Em entrevista ao jornal “Novo 

Crosp”, a Profª. Drª. Regina Marques, 

da Faculdade de Saúde Pública da USP 

e que faz parte do Grupo Gestor da Co-

ordenação Nacional da pesquisa, ressal-

tou que se recomenda que os Estados e 

os municípios realizem a pesquisa no seu 

âmbito de gestão de forma a conhecer 

as especificidades das necessidades em 

saúde bucal da população assistida por 

eles, além de reafirmar políticas que ve-

nham obtendo bons resultados, vindo a 

demonstrar a necessidade de serem man-

tidas, ampliadas e aperfeiçoadas. Os re-

sultados de pesquisas dessa natureza per-

mitem a melhor utilização dos recursos 

públicos voltados à saúde bucal, sempre 

tão escassos, diante das necessidades que 

se apresentam em saúde de forma geral.

Para ela, administradores de vários 

níveis de gestão, instituições formado-

ras de recursos humanos (universidades 

com cursos de Odontologia e cursos de 

formação de pessoal auxiliar para saú-

de bucal), profissionais de saúde bucal 

em exercício de atividades clínicas em 

serviços públicos e particulares devem 

estar atentos aos resultados a serem ob-

tidos. Esses resultados permitirão ade-

quar a implementação de serviços e de 

ações dirigidas às reais necessidades da 

população brasileira no que tange à sua 

saúde bucal.
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CROSP lamenta falecimento do Dr. Julio Barone

CROSP homenageia Dr. Regis 
Alonso Verri  com nome de 
seccional

Faleceu em São Paulo o Dr. Julio 
Barone, que por mais de quatro décadas 
militou na especialidade de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. O 
Dr. Júlio, exemplo de profissional, tem 
seu nome ligado de forma indissociável 
ao Hospital do Servidor Público Esta-
dual e ao Colégio Brasileiro. Homem de 
reputação ilibada e dono de um enorme 
coração, foi professor dedicado, chefe de 
serviço e mentor do curso de residência 
no Hospital do Servidor. Destacou-se em 
várias diretorias e atividades na Associação 
Paulista dos Cirurgiões-Dentistas.

Dr. Júlio era o cirurgião que mais re-
presenta a alma do Colégio Brasileiro de 

O plenário do Conselho, por sugestão do pre-
sidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, aprovou 
conceder o nome do Dr. Regis Alonso Verri à sec-
cional de Ribeirão Preto. A homenagem deve-se ao 
fato de o Dr. Régis, que faleceu dia 24 de março, 
em Ribeirão Preto, ter sido o primeiro presidente 
da seccional do CROSP de Ribeirão e prestado 
serviços ao ensino e à classe odontológica. Recen-
temente, em co-autoria com suas filhas Drª. Eliane 
Alonso Pereira Lima e Drª. Solange Alonso Vergani, 
escreveu o livro “Emergências Médicas na Prática 
Dental – Prevenção, Reconhecimento e Condutas”, 
lançado pelo CROSP.

Dono de um talento conciliador e agregador, Dr. Regis Alonso Verri faleceu aos 
75 anos de idade. Era casado havia 44 anos com a cirurgiã-dentista Drª. Mara Costa 
Alonso. Além das Drªs. Eliane e Solange, ele tinha outra filha, a pedagoga e psicóloga 
Lílian Mara Alonso Bordonalli.

Graduou-se cirurgião-dentista pela Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ri-
beirão Preto em 1958. Professor assistente a partir de 1962 e especialista em Cirurgia 
e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, em 1973. Exerceu de 1979 a 1983 a função 

de vice-diretor e de diretor pró-tempore, 
em 1983, da então recém-criada Facul-
dade de Odontologia de Ribeirão Preto 
da USP (FORP-USP). 

Em sua carreira docente chefiou o de-
partamento de Cirurgia, integrou a Con-
gregação da Faculdade e atuou em 60 
comissões de trabalho. Presidiu em 1974 
a Comissão Organizadora do III Con-
gresso Odontológico de Ribeirão Preto 
e I Congresso da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, em come-
moração ao Jubileu de Ouro da Faculda-
de. Ministrou aulas e coordenou com o 
Prof. Dr. Sylvestre Arnaldo Grandini, o 
I e II Cursos de Especialização em Cirur-
gia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, 
oferecidos pelo departamento de Cirur-
gia da FORP-USP. Em 1985 aposentou-
se pela FORP-USP, de quem recebeu, em 
1990, o título de professor emérito.

Como parte de suas atividades cien-
tíficas, foram cerca de 250 conferências, 
trabalhos, aulas e cursos ministrados, 
inclusive de pós-graduação. Publicou 
56 trabalhos e 68 resumos em revistas e 
periódicos, inclusive no exterior; autor e 

co-autor de 4 livros; participou de 107 
bancas examinadoras de concursos do-
centes; orientou e co-orientou dezenas de 
teses de mestrado e doutorado; membro 
de 28 associações científicas nacionais e 
do exterior e sócio honorário e benemé-
rito de 8 entidades de classe; recebeu 118 
prêmios e homenagens.

Coordenou a comissão de instalação 
da Delegacia Seccional de Ribeirão Preto, 
do Conselho Regional de Odontologia 
do Estado de São Paulo, exercendo sua 
presidência no período de 1993 a 1996.

Regis Alonso Verri - homem ético, 
sério, organizado, gentil e observador, 
sensível às dificuldades dos que tiveram 
o privilégio do seu convívio mais íntimo 
-, doou muito do seu tempo a ensinar, 
tratar, incentivar, corrigir e ser amigo.

A atuação do professor Dr. Regis 
Alonso Verri em várias funções foi 
uma forma de retribuir para a Odon-
tologia, tudo o que a Odontologia lhe 
propiciara. O CROSP se solidariza 
com a dor da família e lamenta a perda 
de tão estimável colega. 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-
Facial. Ele lutava pela instituição de tal 
forma, sem nunca ter tido interesse pesso-
al ou aspirações individuais a cargos. En-
carregava-se com empenho da instituição, 
mais até que suas atividades particulares. 
Organizador eficiente, além de colaborar 
nos congressos brasileiros e regionais, foi o 
principal responsável por sua organização 
que permitiu aos congressos paulistas de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-
Facial atingirem o seu formato e tamanho 
atuais. O CROSP lamenta tão profunda 
perda e ressalta seus inestimáveis serviços 
prestados à Odontologia.

Fa lec imen tos
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Em outubro, o Anhembi, em São 
Paulo, abrigará a maior edição do Con-
gresso Brasileiro de Ortodontia. Em sua 
17ª edição, o Orto 2010-SPO, que acon-
tecerá de 14 a 16 de outubro, no Anhem-
bi, em São Paulo, trará uma programação 
científica atual e diversificada, sob o tema 
Ortodontia Contemporânea: tecnologia 
e bem-estar, ministrada pelos principais 
nomes da Ortodontia mundial. 

Promovido pela Sociedade Paulista de 
Ortodontia, o Orto 2010-SPO já conta 
com 1.500 pré-inscritos, número este que 
deverá chegar a quase 5.000 participantes. 
A programação, que terá mais de 200 ho-
ras, está dividida em 8 cursos internacio-
nais, 15 cursos nacionais, 100 conferên-
cias especiais, 400 painéis científicos e 30 

O Dr. Jaime A. Cury foi indicado ao 
Prêmio de Ericsson Yngve em Odonto-
logia Preventiva, em 2010. A indicação 
devem-se “à sua contribuição para o de-
senvolvimento científico no Brasil, prin-
cipalmente na investigação relacionada à 

Orto 2010-SPO já conta com 
1.500 pré-inscritos 

Brasileiro é indicado para 
prêmio de instituto sueco

Cur tas

Durante a realização do XIV Con-
gresso de Secretários Municipais de Saú-
de do Estado de São Paulo, entre os dias 
21 a 23 de abril, aconteceu a IX Mostra 
de Experiências Exitosas dos Municí-
pios. Pela primeira vez na história do 
prêmio, uma iniciativa da área odonto-
lógica recebeu a honraria. Isto significa 
que a saúde bucal vem crescendo e sen-
do reconhecida dentro do SUS e que a 
população passa ter um cuidado mais 
qualificado e integral.

O trabalho vencedor - “Rede Inte-
grada de Atenção ao Câncer Bucal em 
São Bernardo do Campo” - foi desen-
volvido pela Divisão de Saúde Bucal da 
Secretaria de Saúde de São Bernardo, 
juntamente com o serviço de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço do Hospital de En-
sino Anchieta e a Fundação Oncocentro 
de São Paulo (FOSP), sob a coordena-
ção da Drª. Krystiane Porta, da Saúde 
Bucal de São Bernardo. 

O trabalho desenvolvido no municí-
pio pelo Prefeito Luis Marinho, pelo Se-

Saúde bucal de São Bernardo 
do Campo recebe prêmio

cretário Municipal de Saúde Ar-
thur Chioro e o Coordenador de 
Saúde Bucal Francisco Biagione 
já foi reconhecido em outro 
evento: Epatespo, realizado em 
Atibaia.

A menção honrosa veio 
para o trabalho “Projeto Inter-
setorial - Um Sorriso no Meu 
Futuro: Formação de Auxilia-
res em Saúde Bucal” que des-
creve a iniciativa de prover um 
curso de formação de Auxilia-
res em Saúde Bucal (ASB) 
para a população em risco 
social no município de 
São Bernardo do Campo. 
A iniciativa conta com 
o apoio do CROSP, que inclusive irá 
prover os certificados aos formandos. O 
prêmio representa o reconhecimento do 
mérito dos atores envolvidos e foi um 
incentivo às experiências transformado-
ras do SUS na gestão municipal.

cárie, e ao importante papel para a cons-
trução de políticas públicas de prevenção 
que ajudou a reduzir o índice de cáries no 
Brasil nos últimos 40 anos. 

O Prêmio de Ericsson Yngve em 
Odontologia Preventiva foi instituído em 
1986, com a colaboração do Conselho 
Sueco de Pesquisa Médica, para apoiar 
a investigação científica na área. A cada 
3 anos, é premiado um pesquisador no 
campo da prevenção odontológica. O 
CROSP, do qual o Dr. Jaime Cury tem 
sido um parceiro, parabeniza-o pela tão 
merecida indicação. 

mesas clínicas. A grande novidade deste 
ano são as palestras Direto ao Ponto, com 
apresentações mais objetivas e maior tem-
po destinado à interação do público. 

O Orto 2010-SPO contará ainda 
com a Exporto 2010-SPO - a exposição 
promocional que trará novas tecnolo-
gias, proporcionando bons negócios no 
evento. As empresas que já confirmaram 
participação no Orto 2010-SPO são: 3M 
UnitekjAbzil • Aditek • Alva Doctor • Ar-
ti-Dente • Bioguide • Coraldent • Dental 
Press • Dental São Paulo • Dhpro • Fuji 
Yama do Brasil • G & M Orthodontics 
• GAC Orthomax • Hospital da Face • I 
C E • INP • Kernit • Livraria Dental Tota 
• Micro Imagem • Morelli Ortodontia • 
NF Orthodental • Odontoma • Ormco 
• Orthometric • OrthoSource do Brasil • 
Profile • Quinelato • TP Orthodontics • 
Zatty Alicates Odontológicos.

Adesões: departamento de Eventos 
VMCom. Telefone: (11) 2168-3400 - e-
mail: secretaria@ortociencia.com.br.

Indícios de excercício ilegal de janeiro a abril de 2010

Parcial do setor de Fiscalização do CROSP

Expedientes de exercícios ilegais cons-
tatados e encaminhados para Comissão 
de Ética. Algumas diligências foram fei-
tas em conjunto com a 1ª Delegacia de 
Saúde Pública do Estado de São Paulo

Expedientes arquivados por falta de 
comprovação

Expedientes em trâmite no Setor de 
Fiscalização



Novo Crosp    Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 27

No dia 7 de março, a Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas, com 
o apoio do CROSP, marcou presença, 
mais uma vez, participaram do Dia 
Nacional de Ação Voluntária das esco-
las da Fundação Bradesco. Na Escola 
do Jardim Conceição, Osasco, cerca de 
1.300 crianças ouviram dos profissio-
nais dicas e orientação sobre a impor-
tância da saúde bucal, sobre a higiene 
oral e aplicação tópica de flúor.

A equipe foi constituída de 19 profis-
sionais, dentre eles, cirurgiões-dentistas, 
auxiliares de saúde bucal, técnicos de saú-
de bucal e acadêmicos de Odontologia: 
Dr. Ziró Yanagimori, Drª. Eurica e Drª. 

O CROSP na Ação Voluntária CROSP alerta sobre certificação 
em duas especialidades 

Cur tas

Estimados colegas, cuidado com anúncios de cursos de especiali-

zação com certificação em duas especialidades num mesmo curso, 

com autorização do Conselho Federal de Odontologia e do Ministério da 

Educação.

Em consulta ao CFO, foi-nos informado que não consta portaria de autoriza-

ção de nenhum desses cursos, pois os mesmos ferem a Consolidação das Normas 

para Procedimentos dos Conselhos de Odontologia (Resolução CFO-63/2005). 

Posição contrária, também foi expressa pelo Prof. Dr. Rubens Côrte Real, pre-

sidente da Comissão de Especialidades do CFO, que ressalta o fato de estarem 

utilizando indevidamente o nome do Federal.

O CROSP vem questionando essas entidades sobre as irregularidades e está 

tomando providências no intuito de fiscalizar e evitar prejuízo na formação do 

especialista; para tanto cabe-nos esclarecer que a Resolução CFO-63/2005, no 

capítulo que trata do anúncio das Especialidades Odontológicas, no Art. 38 diz: 

“Para se habilitar ao registro e à inscrição, como especialista, o cirurgião-dentista 

deverá atender a um dos seguintes requisitos: §1° - São vedados o registro e a 

inscrição de duas especialidades com base no mesmo curso realizado, bem como 

mais de duas especialidades, mesmo que oriundas de cursos ou documentos di-

versos.” No capítulo que regulamenta os cursos de especialização em estabeleci-

mentos de ensino, no Art. 174 diz: “Os certificados de especialização, expedidos 

por instituições de ensino superior ou instituições especialmente credenciadas 

pelo Ministério da Educação para atuarem nesse nível educacional, somente po-

derão ser registrados no CFO, se tiverem, igualmente, sido atendidas as seguintes 

exigências: b) a denominação do curso constante no certificado deverá coincidir 

com a de uma das especialidades relacionadas no artigo 39 destas normas. 

Fica claro que um curso de especialização pode certificar somente um diplo-

ma de especialista em uma área da Odontologia. Além disso, as normas estabe-

lecidas pela Resolução CFO-63/2005 - número máximo de 12 alunos por turma, 

relação de pelo menos um professor para cada 4 alunos, titulação dos docentes, 

instalações e credibilidade das instituições -, foram criadas no intuito de dar qua-

lidade à formação dos especialistas. 

Fiquem atentos e nos ajudem a fiscalizar as irregularidades, denunciando e 

verificando sempre junto ao CROSP se o curso pretendido tem realmente auto-

rização do CFO.

Juliana Yanagimori, Drª. Mirtes e Dr. Hé-
lio Toledo Junior, Ericléa P. Pinheiro, Dr. 
Leny A. K. Oda, Drª. Eva M. Ribeiro, 
Drª. Simone C. G. Silveira, Drª. Tânia 
R. G. S. Mattos, Dr. Luiz Felipe K. Cury, 
Drª. Júlia e Drª. Lúcia M. Kobayashi, 
Drª. Priscila A. Trindade, Drª. Daniela S. 
Alves, Drª. Cecília O. S. Ramalho, Drª. 
Elaine C. Gomes, Drª. Yoshie Waka-
bayashi e Drª. Camila S. Rodrigues.

Essa importante ação tem recebido do 
Dr. Emil Razuk, presidente do CROSP, 
apoio incondicional. Para alegria das 
crianças, a Colgate distribuiu o tradicio-
nal kit de escovação. 

R$ 1.500,00, Forno p/ anéis bravac R$ 
500,00, escala vita 3D master R$ 70,00, 
articulador semi-ajustável bioart (s/ arco)  
R$ 150,00, jogo de alicates p/ orto ice nºs. 
74,139,200 R$ 60,00, conjunto cilindro oxi-
gênio 3m cúbicos+2 reguladores de pres-
são+3 válvulas de segurança+maçarico alta 
fusão+centrífuga R$ 1.000,00. Drª. Michele 
(11) 8385-7464

vENDE 
Cadeira Odontológica Kavo Unik nova (sem 
uso), incluso 2 fisiomochos da kavo klinic R$ 
8.000,00 e fotopolimerizador Ultralux da Dabi 
Atlante em ótimo estado, única dona por R$ 
500,00. Tratar com Mariana (11) 3367-4644

vENDE 
Clínica  odontológica  em  funcionamento,  
com ampla infraestrutura ,  em sto.  Amaro , 4 
cadeiras , rx,ampla  recep, esteril,  coz,  4  wc, 
400 mt., sala p/ protético, com  gde.  Carteira 
de  pac. Drª. Cinthya (11) 5523-5238

EMPREGO
Procuro colega com curso ou especialização 
em disfunção da atm (dtm) e ou cirurgia buco-
maxilo-facial. Contato: Dr. Isaac Chechter (11) 
9271-5693

ARRENDA 
Clínicas em Santos e São Vicente. Em funciona-
mento e com clientela, padronizadas para sis-
tema de franchising. Contato com Dr. Claudio 
Ciorlia Denipoti no e-mail clacd@ig.com.br

vENDE
Clínica odontológica completa próxima ao 
metrô Vila Mariana, em edifício de alto pa-
drão. Com sala de espera, sala de esterili-
zação, 2 banheiros: para pacientes e para 
profissionais. Ar condicionado, com armários 
Haydèe, equipo Kavo, raio- X de parede Dabi 
Atlante, pontos preparados para bomba a vá-
cuo. Falar com Lucia. 9997-8557 

vENDE
Forno fotopolimerizador Led Lux EDG 
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Benefício

O Conselho Regional de 
Odontologia de São Pau-
lo continua seu empenho 

em oferecer ao inscrito benefícios e 

Inscritos do CROSP tem vários benefícios

Foi atualizado o Manual 
do Recém-formado

O custo dos benefícios oferecidos pelo CROSP, se adquiridos 
na iniciativa privada, seria superior à anuidade

vantagens representam 
economia para o inscrito

facilidades, iniciativas que vão além 
do papel do CROSP de fiscalizar e 
normatizar a profissão. O CROSP 
estuda propostas para oferecer linhas 
de crédito vantajosas aos inscritos. 
Em negociação, o Conselho aguar-
da do Banco do Brasil estudos nes-

se sentido. Da mesma maneira, no 
último dia 14 de maio, o presidente 
da autarquia, Dr. Emil Adib Razuk, 
acompanhado de seu assessor contá-
bil Lourenço Oliva Neto, reuniu-se 
com o gerente Regional de Negócios, 
Fernando Tadeu da Costa Passos, e 

o gerente de Atendimento da Caixa 
Econômica Federal, David Mateus 
Lopes, para firmar uma parceria para 
a abertura de linhas de créditos para 
a compra e reforma de consultórios e 
aquisição de equipamentos dentários. 

envio de agenda de bolso anual para 
os profissionais, com a íntegra do 
Código de Ética Odontológica, em 
2010

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

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

seguro de vida, sem ônus para o 
profissional, de R$ 15 mil no caso 
de morte natural e de R$ 30 mil por 
acidente

desconto de 30% a 50% em exames 
no Centro de Medicina Diagnóstica 
Fleury, Delboni Auriemo e Lavoisier

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

Os cirurgiões-dentistas recém-formados, já  estão 
recebendo um manual que vai orientá-los no exercício 
de sua atividade com responsabilidade e tranquilidade. 
O manual, reformulado, dá informações sobre como 
se inscrever nos órgãos públicos e no CROSP, trata da 
ética, dos direitos trabalhistas, além de outros assuntos.
A publicação teve o apoio dos professores Dr. Renato 
Sergio Quintela e Dr. Olavo Bergamaschi Barros e a 
colaboração do presidente do CROSP, Dr. Emil Razuk, e 
do conselheiro Dr. Caio Perrella de Rezende.

Ao lado, Dr. Emil Adib Razuk, 
com seu assessor contábil, 
Lourenço Oliva Neto, com os 
gerentes da CEF, em reunião 
no dia 14 de maio

edição do “Manual do Recém-formado”, 
“Câncer bucal”, “Emergências médicas 
na prática dental” e “Orientações ao 
cirurgião-dentista prestador de serviço as 
operadoras de planos de saúde”

CROSP está negociando com a Caixa 
Econômica Federal e com o Banco do 
Brasil linhas de crédito mais vantajosas 
para o inscrito


