
Número 128 - NOV/DEZ de 2009 - Ano XXVIII

Prefeitura de São Paulo inicia 
isonomia salarial

Aprovados na prova de seleção 
começarão a ser chamados em janeiro

Programa de prevenção e 
diagnóstico do câncer de boca 
atende mais de 9 mil pessoas

CROSP aumenta em 50% valor do 
seguro de vida do inscrito



CRO/SP

CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

Avenida Paulista, 688 – Térreo
Tronco-Chave: (11) 3549-5500

CEP 01310-909 - São Paulo - Brasil
www.crosp.org.br

Órgão Oficial do Conselho Regional  
de Odontologia de São Paulo

Expediente
PRESIDENTE

Dr. Emil Adib Razuk

SECRETÁRIO
Dr. Claudio Yukio Miyake

TESOUREIRO
Dr. Francisco Couto Mota

CONSELHEIROS
Dr. Ideval Serrano

Drª. Maria Lucia Zarvos Varellis
Dr. Marco Antônio Rocco

Drª. Eunice Cristina Gardieri
Dr. Marco Antonio Manfredini

Dr. Rogério Adib Kairalla
Dr. Caio Perrella de Rezende

Projeto Gráfico, Diagramação e Edição

Imprensa Design
Tel: (11) 3487-2092

E-mail: comercial@aipy.com.br
www.aipy.com.br

Editor Responsável
 Luís Humberto Rocha Carrijo (MTb 17.396)

Fotos do programa de 
prevenção do câncer da boca

 Edu Lobo
Fotos da premiação do 

concurso “A saúde bucal”
 Francisco Pereira

E-mail: imprensa@crosp.org.br
Tel: (11) 3549-5561

Gráfica
Esdeva Indústria Gráfica

Tiragem
130.000 exemplares

Controlada pelo IVC
Instituto Verificador de Circulação

TRONCO-CHAVE
3549-5500

Contas a Pagar
3549-5512 / 5513

Seccionais
3549-5545 / 5546

Tesouraria
3549-5565

Fiscalização
3549-5558 a 5560

CPD
3549-5514 até 5518

Secretaria
3549-5548 / 5549 

/ 5529

Comissão Ética
3549-5566 até 5572

Cobrança
3549-5501 até 5507

Especialidades
3549-5519 até 5522

Compras
3549-5553 / 5555

Recursos Humanos
3549-5573 / 5574

Contabilidade
3549-5508 / 5511

Atendimento
3549-5523 / 5533

Imprensa
3549-5561 / 5562

Licitação
3549-5579

Odontologia Empresarial
3549-5541 / 5543

Inscrição e Registro
3549-5527 / 5531 / 
5534 / 5535 / 5538 

/ 5539

Financeiro
3549-5563

Jurídico
3549-5580 até 5583

4   SAÚDE PÚBLICA  Programa de prevenção e diagnóstico do câncer de boca examinou 9.553 pessoas

7   COMEMORAÇÃO Em solenidade pelo Dia do Cirurgião-Dentista, Prefeito Kassab é homenageado

10 POLÍTICA PÚBLICA      CROSP e Ministério da Saúde reúnem-se com prefeitos em Ribeirão e Taboão

11 POLÍTICA       Prefeitura de São Paulo inicia processo de recuperação dos salários dos cirurgiões-dentistas

15 PROVA DE SELEÇÃO       Aprovados começarão a ser chamados em janeiro

 
16 PROFISSÃO                 Conselho promove cursos de atualização profissional

17 PUBLICIDADE                     Campanha do Dia do Cirurgião-Dentista é lançada em todo o Estado

18 CONCURSO           Programa “A saúde bucal” premiou alunos da rede pública de ensino da capital

21 FISCALIZAÇÃO         Novos flagrantes de exercício ilegal da profissão

22 IMPOSTO     ISS para cirurgião-dentista poderá ser reduzido em Piracicaba e Campinas

28 BENEFÍCIO   Anuidade do inscrito não sofre reajuste e seguro de vida aumenta 50%



Novo Crosp    Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 3

Dezembro é um momento especial para desejar 
um bom Natal e um 2010 cheio de paz, saúde e prosperi-
dade aos cirurgiões-dentistas, técnicos em prótese dentária, 
técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar 
em prótese dentária, familiares. Mas é sempre tempo de 
compartilhar as conquistas do CROSP com o colega.

O resultado pode e vai ser melhor se houver 
maior entrosamento do colega com o Conselho em suas 
batalhas pelos direitos do profissional. É preciso que a clas-
se compartilhe do bem comum para atingirmos os objeti-
vos que é a valorização  da Odontologia.

Criticar sem apresentar soluções e projetos é 
fácil e improdutivo. Quem acompanhou neste ano as rea-
lizações do CROSP foi testemunha do nosso empenho em 
engrandecer a profissão e salvaguardar os legítimos direitos 
dos cirurgiões-dentistas.

Da parte da fiscalização do exercício profissio-
nal, o CROSP conta com uma equipe treinada e capaci-
tada. Basta ver no jornal “Novo Crosp” os flagrantes do 
exercício ilegal de cirurgião-dentista que temos realizado.

Na parte ética, dispomos também de um se-
tor que procura coibir abusos e penalizar quem transgride 
nosso código de ética. Por último, temos lutado para a va-
lorização da profissão por meio do programa e concurso 
“A saúde bucal” - um programa sociopedagógico de cons-
cientização do valor da saúde bucal para a saúde geral com 
crianças, que serão os líderes comunitários de amanhã. 

Desenvolvemos também um programa de 
alto valor humano e social que é o da prevenção e diag-
nóstico precoce do câncer da boca. Já distribuímos mais 
de 14.500.000 fôlderes, o que ressalta a preocupação do 
cirurgião-dentista do Estado de São Paulo com a saúde bu-
cal da população.

Instalamos painéis nas estradas, alertando as 
pessoas para consultarem periodicamente o cirurgião-den-
tista. No último dia 25 de outubro, deflagramos a maior 
campanha publicitária da Odontologia do país com a pu-
blicação de mensagem do CROSP pelo Dia do Cirurgião-
Dentista não só em grandes revistas e jornais, como a “Veja 
São Paulo, “Época”, “Tam nas Nuvens”, “O Estado de S. 
Paulo” e “Folha de S. Paulo”, como em 36 jornais do inte-
rior, sem contar as inserções nas rádios do Estado.

Junto às autoridades, procuramos mostrar o 
valor do cirurgião-dentista como profissional de saúde. 

É um trabalho extenso, mas poderia ter pro-
porções maiores se cada profissional realizasse por ano 
duas ações para valorizar a profissão. Seriam 120 mil 
ações, no total, por ano em prol da Odontologia e da 
saúde da população.

Junte-se a nós para sermos cada dia mais fortes!
Renovo a você os meus votos de um Feliz Na-

tal e um Ano Novo com muita saúde, paz e felicidade ex-
tensivos aos seus caros familiares.

Um grande abraço do

Emil Adib Razuk

E D I T O R I A L

2009, 
ano de conquistas
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O CROSP mais uma vez 
presta um enorme serviço 
à população e à Odontolo-

gia de São Paulo ao realizar, entre os 
dias 4 e 6 de novembro, na cidade de 
São Paulo, o programa de prevenção 
e diagnóstico precoce do câncer de 
boca. Receberam atendimento profis-
sional 9.553 pessoas. Desse total, 716 
foram encaminhadas para biópsia e 
para exames anatomopatológicos nos 
hospitais municipais do Tatuapé e de 
Heliópolis e em faculdades de Odon-
tologia. Dos pacientes encaminha-
dos, seis apresentaram diagnóstico 
de carcinoma, outros com hipóteses 
de lesões cancerizáveis, entretanto 
a maioria das lesões encaminhadas 
apresentava características clínicas de 
doenças infecciosas, neoplasias benig-
nas, entre outras. Essa prestação de 
serviço de saúde pública foi organiza-
da pelo Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde.

Foi montado todo um fluxogra-
ma de atendimento e abordagem ao 
cidadão, com a participação de mais 
de 200 alunos e professores de Es-
tomatologia em pontos específicos, 
colocados antecipadamente na mí-
dia, nos sites do CROSP e na rede 
oficial de saúde. 

O CROSP foi responsável pela 
instalação de sete postos de atendi-
mento nas estações do Metrô e da 
EMTU coordenados por estomato-
logistas (cirurgiões-dentistas espe-

Programa de prevenção ao câncer da boca
examinou na capital 9.553 pessoas em três dias
Programa teve a parceria 
da Secretaria Municipal de 
Saúde

SAÚDE  PÚBL ICA

cialistas na prevenção, diagnóstico 
e tratamento de doenças bucais). 
Alunos de oito faculdades de Odon-
tologia (USP, USF, UNICASTELO, 
UNIBAN, UNIP, UNISA, UNIC-
SUL e UNICID) orientaram ao lon-
go dos três dias os pacientes sobre o 
autoexame e distribuíram nos postos 
de atendimento do Metrô mais de 
300 mil fôlderes com informações 
preventivas sobre o câncer da boca. 
A Secretaria Municipal de Saúde, 
por sua vez, fez os atendimentos em 
26 outros postos montados nas Uni-
dades Básicas de Saúde e Centros de 
Especialidades Odontológicas.

Os postos organizados pelo 
CROSP atenderam 5.628 pessoas e 
encaminharam 617 para exames. Já a 
Secretaria de Saúde deu atendimento 
a 3.925 pacientes, dos quais 99 foram 
enviados para exame. 

O presidente do CROSP, Dr. Emil 
Adib Razuk, avalia que o programa 
cumpriu seu papel por chamar a aten-
ção para um mal ignorado pela maio-
ria da população. Apesar de o câncer 
de boca ser um dos mais agressivos e 
de maior incidência no país, é curável 
desde que identificado precocemente. 
Ele observa que os números confir-
mam as preocupações da área de saú-
de bucal por mostrar que quase 7,5% 
das pessoas examinadas apresentaram 
sintomas que podem evoluir para um 
carcinoma espinocelular.

Dr. Emil ressaltou que a distri-
buição recorde de fôlderes contri-
buirá para a conscientização da po-
pulação sobre o câncer da boca. “As 
pessoas guardam consigo e levam 
para casa um material bem ilustra-

do e explicativo”, diz ele.
O coordenador do programa, o 

estomatologista Dr. Haroldo Arid So-
ares, destaca que em vários momentos 
dessa ação foi enfatizada a necessidade 
da consulta periódica ao cirurgião-
dentista e a importância da saúde 
bucal. “Percebe-se nitidamente que a 
população está mais atenta à saúde, 
mais preocupada com doenças bucais, 
especialmente o câncer”, afirma.

Ele reconheceu que a Prefeitura 
de São Paulo ampliou sensivelmen-
te a sua participação neste ano. “A 
logística melhorou e seu alcance foi 
maior. Quem saiu ganhando foi a po-
pulação”, afirmou. Para a assistente 
técnica de Atenção Básica da Secreta-
ria Municipal de Saúde, Drª. Rosana 
Castanho Sant’Anna, foi uma ação 
integrada que permitiu à população 
ter acesso à informação, aos serviços e 
ao tratamento de uma grave doença.

O tipo mais freqüente de câncer 

Local Atendimento Encaminhamento

Hospital Santa Marcelina (Itaquera) 415 73

Casa Maria de Nazareth (Hospital 
Heliópolis)

267 52

Metrô Brigadeiro 1597 173

Metrô Artur Alvim 383 87

Capão Redondo - Terminal EMTU 991 9

Metrô São Bentoz 722 134

UM - Pires do Rio (Itaquera) 1.253 89

Postos de Atendimento da 
Secretaria Municipal de Saúde

3.925 99

Total 9.553 716

de boca é o carcinoma espinocelular, 
que é uma  lesão agressiva, pouco 
conhecida pela população e, geral-
mente, seu diagnóstico é tardio. “No 
Brasil, o câncer da boca ocupa a 5ª 
posição entre os homens e a 9ª entre 
as mulheres. Seu aparecimento é de-
vido a vários fatores, principalmente 
à associação ao fumo e ao álcool, além 
da despreocupação das pessoas com 
os sintomas iniciais de uma possível 
doença”, explica Dr. Emil Razuk, 
presidente do Conselho Regional de 
Odontologia. “O propósito do pro-
grama foi, sobretudo, conscientizar a 
população, alertá-la sobre um mal si-
lencioso que mata e mutila as pessoas, 
alijando-as da sociedade.” O CROSP 
realiza esse programa desde 2002 no 

9.553

Fonte: CROSP e Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
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Imprensa deu ampla cobertura ao 
programa do CROSP

Conselho parabeniza trabalho de professores e alunos

O trabalho de divulgação na mídia também alcançou êxito. Os grandes 

meios de comunicação demonstraram grande interesse nessa ação coorde-

nada pelo CROSP dando ampla cobertura do programa, informando e es-

clarecendo a população sobre as medidas preventivas que as pessoas devem 

adotar para evitar o câncer da boca. A Folha de S. Paulo, o Estado de S. 

Paulo, a Globo News,  a TV Cultura, TV Brasil, a rádio Gazeta a rádio CBN e 

a rádio Bandeirantes foram alguns dos veículos que noticiaram a realização 

do programa.

O CROSP agradece os professores 

e alunos que participaram ativamen-

te para que o programa de preven-

ção e diagnóstico precoce do câncer 

da boca fosse um sucesso.

A seguir, a relação dos professo-

res de Estomatologia que coordena-

ram as equipes: Dr(a)s. Andréa Lus-

varghi Witzel, Caetano Baptista Neto, 

Estado de São Paulo.
Para a Drª. Andréa Lusvarghi Wit-

zel, estomatologista da FOUSP, que 
coordenou a equipe do metrô Briga-
deiro no período da tarde, a popu-
lação foi receptiva, principalmente 
nos segundo e terceiro dias.  “Nós, 
profissionais de saúde, tivemos a gra-
ta oportunidade de promover a saú-
de bucal para uma gente, boa parte, 
sem condições de acesso a um cirur-
gião-dentista. Muitos, como um se-
nhor de 50 anos de idade, estavam 
passando por um exame bucal pela 
primeira vez”, revelou.

Luiz Evaristo Garcia Jr., de 40 anos 
de idade, disse que gostou de ser aten-
dido e de saber que ele podia fazer o 
autoexame da boca. “Esse tipo de ação 
deveria ser uma prioridade também 
nos serviços públicos de saúde. O 
câncer da boca e outros problemas de 
saúde são decorrência também do tra-
tamento dentário, problemas que vêm 
lá de trás”, sugeriu ele. Sônia Oliveira 
Matos, de 33 anos de idade, disse que 
todos deveriam passar por esse tipo de 
exame por se tratar de uma prevenção. 
“Nunca tinha me detido de que eu de-
veria e podia fazer esse tipo de preven-
ção. As pessoas precisam procurar um 
profissional para receber essas orienta-
ções”, aconselhou.

Lourival José da Silva, de 48 anos 
de idade, disse ter “adorado” o aten-
dimento. “Sempre tive pouco tem-
po para dar atenção à saúde bucal”, 
afirmou. Além disso, acrescentou ele, 
“ignorava os riscos de termos um cân-
cer da boca”. “Vou passar para fren-
te todas essas orientações”, garantiu. 
Vinícius de Oliveira, de 50 anos de 
idade, aprovou igualmente a ação 
do CROSP, da abordagem ao aten-
dimento. Para ele, tal promoção de 
saúde deveria servir de exemplo para 
outras áreas da saúde.

Carlos Eduardo Silva, Celso A. Lemos 

Jr, Dulce Helena Passarelli, Gilberto 

Marcucci, José Rodrigues Fernandes, 

Luiz Fernando, Luiz Alexandre Tho-

maz, Maria Cristina Duarte Ferreira e 

Silvia Mazeti Torres. Na próxima edi-

ção, serão divulgados os nomes dos 

mais de 200 alunos que atuaram nos 

postos de atendimento.
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Pela segunda vez, a solenidade em comemoração ao Dia do Cirurgião-
Dentista foi realizada na Câmara Municipal de São Paulo. Não por acaso, 
a sede do Legislativo municipal foi palco para homenagear a maior auto-

ridade política da cidade: o Prefeito Gilberto Kassab. Como se sabe, a Comenda 
Tiradentes, a outorga mais nobre da Odontologia paulista, é entregue a persona-
lidades que contribuíram decisiva ou continuamente pelo engrandecimento da 
profissão ou pela melhoria da qualidade de vida da comunidade.

São atributos muito caros ao Conselho Regional de Odontologia de São Pau-
lo e à classe. Para conquistá-la, é preciso lustro e lastro. E o prefeito Gilberto 
Kassab demonstrou nos últimos anos que não só reconhece a importância da 
saúde bucal como imprescindível para que a população tenha bem-estar, como 
valoriza e se identifica com a classe odontológica.

Não é de hoje, que ele toma iniciativas nesse sentido: isentou os cirurgiões-
dentistas do ISS, concedeu na rede municipal de saúde a isonomia salarial aos 
cirurgiões-dentistas em relação aos médicos e autorizou seus secretários a firma-
rem parcerias com o CROSP para a realização do concurso e programa “A saúde 
bucal” e o programa de prevenção e diagnóstico precoce do câncer da boca.

Na solenidade, solicitada por outro 
amigo da classe, o Vereador Gilberto 
Natalini, Dr. Emil Adib Razuk, pre-
sidente do CROSP, reafirmou em seu 
discurso a felicidade em “agraciar com 
a Comenda Tiradentes, o excelentíssi-
mo prefeito, doutor Gilberto Kassab, 
pelos inestimáveis serviços prestados à 
classe odontológica e à comunidade”.

Dr. Emil acrescentou: “o Prefeito 
Gilberto Kassab, pelo excelente tra-
balho que realiza à frente do Poder 
Executivo Municipal, com compe-
tência, com probidade, com grande 
visão humana e social, já seria mais 
do que merecedor dessa comenda. 
É sempre necessário reconhecer e 

elogiar o trabalho daqueles que, no 
exercício de suas funções públicas, 
prestam um serviço à nossa classe e 
à nossa comunidade. Esta é a hora 
de honrar publicamente o esforço do 
prefeito, doutor Gilberto Kassab, em 
favor da classe odontológica.”

Por sua vez, o Prefeito Gilberto 
Kassab, em retribuição à homenagem, 
agradeceu particularmente o Dr. Emil 
Razuk, por quem tem amizade de lon-
ga data: “Eu queria aqui registrar, com 
muito carinho, a saudação ao Emil 
Razuk, não apenas presidente do Con-
selho Regional de Odontologia de São 
Paulo, mas amigo pessoal, amigo ca-
rinhoso do meu pai, amigo da cidade 

DATAS
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DATAS

Em sentido horário

• Prefeito Gilberto Kassab recebe a homenagem 
do presidente do CROSP, Dr. Emil Razuk

• Vereador Gilberto Natalini, autor do pedido 
da solenidade pelo Dia do Cirurgião-Dentista

• Dr. Rubens Orlandi, Dr. Sivio Cecchetto, Dr. 
Emil Razuk e Dr. Ailton Diogo Rodrigues

• Dr. Ideval Serrano recebe título de remido 
das mãos do Dr. Emil Razuk
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DATAS

Em sentido horário

• Prefeito Gilberto Kassab em 
discurso de agradecimento

• Drª. Cláudia Verônica 
Teizen mostra seu título de 
especialista

• 3 Tenores do Brasil, acom-
panhados de banda, em 
apresentação

de São Paulo, do nosso país, além de 
um grande profissional, um grande lí-
der classista, um homem com espírito 
público que tem, ao longo das últimas 
décadas, emprestado um pouco do seu 
tempo para ajudar a fazer do Brasil um 
país cada vez melhor”.

O prefeito, ao discursar, afirmou 
levar a homenagem com muito cari-
nho, “vinda de uma representação tão 
expressiva, tão querida, acompanhada 
de muita sinceridade nas manifestações 
de incentivo à nossa gestão. Tendo, há 
três anos, sido concedida ao meu que-
rido pai, falecido há um mês, para mim 
tem um sentimento muito especial. 
Que vocês possam ter certeza absoluta 
de que todo o meu esforço continuará 
sendo no sentido de priorizar as ações 
de saúde. Priorizando as ações de saú-
de, evidentemente está inserido, nesse 
contexto, o fortalecimento da saúde 
bucal, acompanhado da ratificação, 
aqui, dos nossos compromissos com o 
setor, com a categoria e, evidentemen-
te, com o investimento”, disse.

Os investimentos, segundo ele, vão 
se traduzir na manutenção  e aquisição 
de novos equipamentos e nas AMAs 

Sorriso. “Nossa meta é, em breve, ter-
mos 50 AMAs Sorriso no município. 
Se considerarmos que os cirurgiões-
dentistas estarão em cada AMA ou 
nos consultórios agregados, que serão 
aproximadamente 50, nós teremos 
uma transformação em São Paulo. 
Quando concluída a primeira fase da 
implantação, teremos 2.500 profissio-
nais trabalhando em 50 AMAs. Isso 
fará com que melhore, de maneira 
muito expressiva, a qualidade do aten-
dimento”, antecipou ele.

Na solenidade - em que estavam 
presentes autoridades como a Vice-
prefeita Alda Marcoantonio, Dr. Ru-
bens Orlandi, presidente da AOPSP, 
Dr. Silvio Cecchetto, presidente da 
APCD, Dr. Jairo Corrêa, presidente 
da SPO, e Dr. Luciano Artioli, pre-
sidente da ABCD -, foram entregues 
títulos de remidos e de especialistas 
aos profissionais. O Dr. Ideval Serrano 
representou os remidos em discurso 
na tribuna da Câmara Municipal, e a 
Drª. Cláudia Verônica Teizen repre-
sentou os especialistas.

Ao final, numa cortesia do Banco 
do Brasil, foi concedido um coquetel 
aos mais de 500 convidados presentes.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo solicita a todos 
os inscritos que mantenham seus dados cadastrais atualizados. Caso 
haja mudança de residência, por exemplo, entrem em contato com o 
CROSP no telefone (11) 3549-5500 ou em sua seccional e comunique 
a alteração
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O coordenador da Saúde Bucal 
do Ministério da Saúde, Dr. Gilber-
to Pucca, esteve em Ribeirão Preto, 
em 25 de novembro, para participar 
de dois encontros promovidos pelo 
CROSP na Associação Odontológica 
de Ribeirão Preto - AORP. À tarde, 
junto com o presidente do Conselho, 
Dr. Emil Adib Razuk, e o secretário 
Dr. Claudio Miyake, ele se reuniu 
com representantes das prefeituras da 
região, entre os quais a prefeita de Ri-
beirão, Dárcy Vera, para falar sobre o 
Brasil Sorridente.

No auditório da AORP, Dr. Pucca 
deu orientações a secretários munici-
pais de Saúde e coordenadores muni-
cipais de Saúde sobre as medidas que 
podem ser tomadas visando à amplia-
ção do programa do governo federal.

À noite, a reunião foi com os cirur-
giões-dentistas, quando se discutiram 
as ações desenvolvidas pelo CROSP 
para a valorização da classe: a melhoria 
da remuneração dos credenciados nos 
planos de saúde odontológica e dos au-
tônomos e a implantação de programas 
de saúde bucal pelos gestores munici-
pais da região, a fim de ampliar o mer-
cado de trabalho e melhorar o atendi-
mento odontológico à população.

Dr. Emil Razuk salientou que a 
participação dos cirurgiões-dentistas 
é imprescindível para o desenvolvi-
mento de ações integradas entre o 
CROSP e as entidades odontoló-
gicas. “Juntos, teremos mais forças 
para lutar pelos valores éticos e para 
aprimorar a fiscalização do exercício 
profissional”, afirmou.

O CROSP e o Ministério da Saúde, 

por meio da Coordenação Nacional de 

Saúde Bucal, realizaram em Taboão da 

Serra, em 19 de novembro, mais um 

encontro com agentes públicos muni-

cipais. Estes encontros visam motivar 

os gestores municipais a ampliar os 

programas públicos em saúde bucal. 

Nesses encontros, aos prefeitos e 

secretários municipais de Saúde, são 

dadas orientações de como a adminis-

tração municipal pode ter acesso aos 

recursos federais para investimento e 

contração de equipes na área. 

Em Taboão da Serra, o evento, que 

aconteceu nas Faculdades Anhangue-

ra, reuniu os colegiados de Gestão 

Regional dos Mananciais e dos Bandei-

rantes, o secretário municipal de Saúde 

e secretário municipal de Governo, am-

bos cirurgiões-dentistas.

Encontro teve o propósito de 
orientar os agentes públicos 
sobre os programas de saúde 
bucal

AORP sedia encontro do CROSP sobre saúde bucal

Taboão da Serra também reuniu 
secretários municipais de Saúde

Encontro atraiu o interesse de 
prefeitos e secretários munici-
pais de Saúde da região de Ta-
boão da Serra

A partir da esquerda: 
Dr. Claudio Miyake, Dr. 
Ernani Bezerra da Silva 
- presidente Sindicato 
dos Odontologistas de 
Ribeirão -, Dr. Pedro 
José Bistane - coorde-
nador de Saúde Bucal 
de Ribeirão, Dr. Emil 
Adib Razuk, Prof. Wal-
ter Mastins Jr. - pre-
sidente da AORP -, Dr. 
Gilberto Pucca e Dr. Ar-
tur Rocha Martini, pre-
sidente da APCD-RP e 
delegado da seccional 
do CROSP

Dr. Gilberto Pucca, coordenador 

de Saúde Bucal do Ministério da Saúde 

reconheceu, em sua fala, que “a ini-

ciativa da atual gestão do CROSP em 

desenvolver essas atividades visando 

à expansão do Brasil Sorridente, em 

conjunto com o Ministério da Saúde, 

é precursora no país”. Estavam presen-

tes mais de 65 pessoas, representando 

os diversos municípios da região. Pelo 

CROSP, estava o conselheiro Marco 

Antonio Manfredini.
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Prefeitura de 
São Paulo 
inicia processo de isonomia dos 
salários dos seus cirurgiões-dentistas

A A diretoria do Conselho 
Regional de Odontologia 
de São Paulo (CROSP) foi 

recebida por uma equipe de asses-
sores do gabinete do prefeito Gil-
berto Kassab, no último dia 23 de 
novembro, para tratar da isonomia 
salarial dos cirurgiões-dentistas com 
os médicos. Na oportunidade, re-
presentantes do governo municipal 
reiteraram o reconhecimento pelo 
prefeito da importância do traba-
lho conduzido pela classe, capita-
neada pelo CROSP com o apoio da 
AOPSP, APCD e ABCD.

Seguindo a política de valori-
zação do funcionalismo público 
municipal, o prefeito encaminhou 
à Câmara Municipal, o Projeto de 

Lei nº 719/2009. Publicado no Di-
ário Oficial da Cidade em 18 de 
novembro, o PL 719/2009 aumen-
ta o valor do Prêmio de Produtivi-
dade de Desempenho (PPD), pago 
a 1.154 cirurgiões-dentistas da rede 
municipal.

Com reajustes proporcionais 
retroativos a maio de 2009, o PL 
estabelece que em maio de 2010, o 
valor do PPD pago aos cirurgiões-
dentistas será equiparado a de ou-
tros profissionais da saúde. A prefei-
tura informou, ainda, que mantém 
estudos para dar continuidade ao 
processo de valorização profissio-
nal dos cirurgiões-dentistas da rede 
municipal. 

Esse trabalho vem sendo cons-

truído junto ao Prefeito Kassab 
desde a época em que ele era vice-
prefeito. A equiparação salarial 
com os médicos da prefeitura já 
tinha sido adquirida na adminis-
tração de Jânio Quadros, em razão 
do trabalho desenvolvido pelo Dr. 
Emil Adib Razuk. Mas quando da 
instituição do PAS, na gestão de 
Paulo Maluf, o direito foi usurpado 
e está preste a ser restabelecido nos 
próximos meses. 

A notícia da equiparação já ti-
nha sido antecipada na última edi-
ção do jornal “Novo Crosp”, de 
número 127, e confirmada pessoal-
mente pelo próprio prefeito na so-
lenidade do Dia do Cirurgião-Den-
tista, realizada em 23 de outubro, 

na Câmara Municipal. A mais de 
500 pessoas presentes no evento, o 
Prefeito Gilberto Kassab – oportu-
namente homenageado com a Co-
menda Tiradentes -, afirmara que 
a mensagem já estava pronta e que 
autorizara seu Secretário da Saúde, 
Dr. Januario Montone, a enviá-la 
para votação na Câmara Municipal. 
“Se não fizer isso, o Dr. Emil, com 
quem já tenho intimidade devido à 
relação de anos que tinha com meu 
pai, vai me puxar a orelha”, brincou 
numa demonstração de intimidade 
construída pela antiga e duradoura 
amizade entre o Dr. Emil Razuk e o 
Dr. Pedro Salomão José Kassab, pai 
do prefeito.

Essa relação gerou um vínculo 

POL ÍT I CA
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muito forte entre o Dr. Pedro Kas-
sab e a classe, motivo pelo qual, 
em 2006, foi homenageado com a 
Comenda Tiradentes. Esse entro-
samento e o respeito pela Odon-
tologia e pelos profissionais que a 
exercem foram herdados pelo filho, 
Gilberto Kassab. O prefeito tem 
demonstrado forte apreço pelos 
cirurgiões-dentistas, desde a época 
em que, como vice-prefeito, acom-
panhou o presidente do CROSP, 
Dr. Emil Adib Razuk, e assessores do 
Conselho, como Dr. Rubens Orlan-
di, presidente da Associação Odon-
tológica da Prefeitura de São Paulo, 
em audiência com a então Secretária 
da Saúde, Drª. Maria Cristina Faria 
da Silva Cury, para tratar entre ou-
tros assuntos da isonomia.

Gilberto Kassab vem se revelan-
do um homem público que assume 
e cumpre os compromissos, pelo 
menos com a classe odontológica. 
Na solenidade em comemoração 
pelo Dia do Cirurgião-Dentista, o 
prefeito explicou que a isonomia 
estava próxima de ser concedida, 
porque os ajustes salariais das várias 
categorias que existem no serviço 
público estavam sendo conduzidos 
de maneira escalonada. Primeiro, 
foram os professores, depois, os 
médicos e os cirurgiões-dentistas.

• Gilberto Kassab, então vice-prefeito, acompanhou o Dr. Emil Razuk, demais conselheiros do CROSP e diretores da AOPSP 
em audiência com a Secretária da Saúde na época, Drª. Maria Cristina Faria da Silva Cury. Na reunião, Dr. Emil Razuk mos-
trou que a defasagem salarial dos cirurgiões-dentistas era de 75% em relação aos médicos. O Vice-prefeito Gilberto Kassab 
sugeriu que se criasse um grupo de trabalho para analisar o tema. Matéria publicada na página 4 da edição 107 do jornal 
Novo Crosp

• Na ocasião da inauguração da Clínica de Parelheiros do município de São Paulo, Dr. Emil Adib Razuk voltou a abordar, dessa 
vez com o já Prefeito Dr. Gilberto Kassab, a isonomia salarial dos cirurgiões-dentistas com os médicos da rede municipal de saúde. 
Matéria publicada na página 17 da edição 111 do jornal Novo Crosp

11de outubro
de 2005

8 de maio
de 2006
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27de março
de 2008
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25de julho
de 2006

• O então Secretário Adjunto da Secre-
taria Municipal de Saúde de São Paulo, 
Dr. Ailton de Lima Ribeiro, recebeu em 
audiência os conselheiros do CROSP, que 
estavam acompanhados do Vereador Dr. 
Gilberto Natalini, para discutir a isono-
mia salarial dos cirurgiões-dentistas da 
prefeitura. Participaram da reunião o Dr. 
Emil Adib Razuk, presidente do CROSP, 
o presidente da Comissão de Defesa da 
Classe da APCD, Dr. Admar Kfouri, além 
dos Drs. Marco Antonio Carvalho de Lima 
e Rubens Orlandi, da AOPSP. Matéria pu-
blicada na página 13 da edição 112 do 
jornal Novo Crosp 

• O Prefeito Dr. Gilberto Kassab compro-
mete-se a conceder a isonomia em audi-
ências com as lideranças odontológicas. 
Compareceram à reunião o Dr. Emil Adib 
Razuk, presidente do CROSP, Dr. Silvio 
Cecchetto, presidente da APCD, Dr. Ru-
bens Orlandi, presidente da AOPSP, e 
Dr. Luciano Artioli, presidente da ABCD. 
A audiência com o prefeito foi interme-
diada pelo Vereador Gilberto Natalini por 
solicitação do Dr. Emil. Matéria publica-
da na página 16 da edição 120 do jornal 
Novo Crosp

26de agosto 
de 2008
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1de dezembro 
de 2008

• O Prefeito Dr. Gilberto Kassab reafirma 
seu compromisso de conceder a isonomia 
em reunião com as lideranças da classe 
na sede da Associação Odontológica da 
Prefeitura de São Paulo, na qual se en-
contrava o Dr. Emil Adib Razuk. Matéria 
não foi publicada no jornal Novo Crosp 
por conta do período de campanha elei-
toral para a Prefeitura de São Paulo

5de março 
de 2009

• O CROSP recebeu a visita do novo Se-
cretário-Adjunto da Secretaria Municipal 
de Saúde de São Paulo, Dr. José Maria 
Orlando, que ouviu dos conselheiros a 
necessidade de agilizar a regulamentação 
da isonomia, prometida um ano antes 
pelo Prefeito Gilberto Kassab. Matéria 
publicada na página 12 da edição 125 do 
jornal Novo Crosp

25de setembro 
de 2009

• O Prefeito Gilberto Kassab recebe em 
seu gabinete o presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk. Na audiência, em que 
o prefeito foi informado da homenagem 
com a outorga da Comenda e Medalha 
Tiradentes na solenidade pelo Dia do 
Cirurgião-Dentista, ele antecipou ao Dr. 
Emil que a mensagem determinando a 
isonomia já estava sendo redigida e que 
seria enviada ao Legislativo municipal. 
Matéria publicada na página 12 da edi-
ção 127 do jornal Novo Crosp
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18de novembro 
de 2009

• É publicada no Diário Oficial do Mu-
nicípio mensagem do Prefeito Gilberto 
Kassab concedendo aumento do valor 
do Prêmio de Produtividade de Desem-
penho (PPD), pago a 1.154 cirurgiões-
dentistas da rede municipal - isonomia 
com os médicos

23de outubro 
de 2009

• O Prefeito Gilberto Kassab, em discurso 
de agradecimento pela homenagem que 
recebia do CROSP e da classe odontoló-
gica, deu a notícia de que a mensagem 
com a isonomia estava pronta e seria, até 
novembro, enviada à Câmara Municipal

O CROSP começará, em janeiro, a convocar parte dos candidatos que 
passaram na prova de seleção realizada pela Vunesp em 2009 para fiscal e 
para outras funções do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. 
O resultado já está disponível no site do CROSP: www.crosp.org.br

A Dabi Atlante, a pedido do pre-
sidente do CROSP, doará um consul-
tório dentário que será sorteado no   
estande do CROSP no 28º CIOSP.  
O consultório é um Croma Techno V 
com mocho 1V/3T com cadeira cro-
ma, estofamento, equipo techno 3T, 
unidade versátil 1V, refletor reflex LD 
e mocho ergofix básico. O sorteio será 
no dia 2 de fevereiro, às 17 horas.

Aprovados na prova de seleção 
começarão a ser chamados em janeiro

Dabi Atlante sorteará consultório
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O CROSP, com a proposta de 
atualizar o cirurgião-dentista 
e prestar esclarecimentos em 

várias áreas da atividade profissional, 
está promovendo cursos e seminários 
de quatro horas a todos os inscritos. 
No dia 28 de novembro, foi ministra-
do o primeiro curso sobre Odontolo-
gia de grupo. Foram debatidas as ações 
e medidas para a melhoria das condi-
ções de remuneração e de trabalho dos 
cirurgiões-dentistas que atendem os 
convênios odontológicos.

O Conselho convidou o Dr. Ro-
berto Porto Santos, cirurgião-dentista 
com 15 anos em consultoria em gestão 
empresarial odontológica, para profe-
rir uma palestra a cerca de 150 colegas 
sobre “Como trabalhar com convênios 
com eficiência e resultado”. O evento 
aconteceu na subsede do Pacaembu.

O conteúdo da palestra discutiu 
os seguintes pontos: se é possível ter 
lucro nos convênios, quais as vanta-
gens na parceria, como se organizar 
para não sofrer prejuízos e como es-
colher o convênio que se ajuste ao 
perfil do profissional.

O primeiro seminário discutiu 
os convênios odontológicos

CROSP promove cursos para atualização 
profissional

 Dr. Roberto Santos elogiou a ini-
ciativa do Conselho principalmente no 
atual momento em que muitos profis-
sionais estão se credenciando nos pla-
nos odontológicos. “Precisamos enten-
der melhor um assunto que é polêmico 
e que não está na grade curricular dos 
cursos universitários”, disse. “O mer-
cado de Odontologia evoluiu muito. 
Cerca de 12 milhões de brasileiros es-
tão nesses planos e o cirurgião-dentista 
precisa entender de planejamento, de 
gestão, conhecer um pouco mais as 
empresas para avaliar a conveniência 
de se trabalhar nesse setor”, observou. 
A palestra procurou mostrar um ce-
nário e dar subsídios àqueles que que-
rem trabalhar com mais tranquilidade 
como credenciado. “É uma realidade 
irreversível. Hoje há fusões de grandes 
empresas no segmento. Se compara-
mos com as operadoras de assistência 
médica que dispõem de 41 milhões de 
conveniados, há um mercado ainda de 
30 milhões de pessoas a ser conquista-
do”, analisa.

“É por isso que o CROSP mon-
tou a Câmara Técnica de Odonto-

logia de Grupo que capacitará os 
cirurgiões-dentistas e discutirá sobre 
credenciamentos, odontologia de 
grupo e convênios, a fim de criar um 
canal para negociar com as operado-
ras”, antecipou.

 Para o cirurgião-dentista Dr. Luiz 
Gabriel de Castro Prata, formado há 
39 anos, a palestra foi muito escla-
recedora devido ao momento atual 
de transformação na Odontologia, o 
surgimento de grande conglomerados 
e aumento de conveniados, causando 
um dilema nos profissionais, se se cre-
denciam ou não. Foi esclarecedor so-
bre vários aspectos, como os sistemas 
de honorários, cobrança e pagamento, 
informações que irei aplicar em meu 
consultório”, disse. 

Dr. Rodrigo Sarzezo, formado há 
nove anos, também credenciado, dis-
se que foi à palestra com a expectativa 
de aumentar as oportunidades de tra-

balho, ampliar os vínculos que temos 
com as empresas e fortalecer o lado 
empresarial dos cirurgiões-dentistas. 
“A fala do Dr. Roberto me trouxe no-
vos horizontes para trabalhar com as 
operadoras e dicas de como lidar com 
as empresas para aumentar a produtivi-
dade. Iniciativas como essa do CROSP 
é que fortalecem a profissão como um 
todo”, considerou ele.

Dr. Roberto Porto ministro uma palestra sobre os convênios odon-
tológicos. Ele está coordenando uma câmara técnica sobre odon-
tologia de grupo, integrada pelos Drs. Guilherme Lehfeld, Luis 
Casarin e André Rodriguez, que estão na foto acima com o secre-
tário, Dr. Claudio Miyake

Publicaremos reportagem sobre 

o curso de motivação profissional 

ministrado pelo conferencista Dr. 

Adriano Ferraz Cese

Em razão da importância e do grande 

interesse da classe pelo tema “convê-

nios odontológicos”, o CROSP trans-

mitirá às seccionais - em data que será 

divulgada antecipadamente -, uma te-

leconferência sobre o assunto com o 

consultor Roberto Porto.  
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Anúncio de página inteira na revista “Tam nas Nuvens”

Anúncio de 1/2 página nas revistas “Veja S. Paulo”, “Época” e “Veja Cam-
pinas” e em todos os jornais

PUBL IC IDADE

Na semana em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentis-
ta, o CROSP realizou uma intensa campanha publicitária 
nos veículos de comunicação das principais cidades do 

Estado de São Paulo. Nunca, a profissão teve tão ampla difusão.
A iniciativa do Conselho faz parte de um programa contínuo 

de valorização do profissional. A campanha foi veiculada em dois 
grandes jornais da capital, em uma revista de circulação nacional, 
em duas revistas importantes das regiões de Campinas e capital, na 
revista da TAM, e em jornais do interior e da região metropolitana. 
Foram veiculados também spots em 13 emissoras de rádio (veja 
tabela ao lado).

Campanha publicitária do Dia do Cirurgião-Dentista 
abrangeu todo o Estado de São Paulo

VEICULAÇÃO NAS RÁDIOS
CIDADES QUANTIDADE

Capital 5
Interior 8

VEICULAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS
VEÍCULOS TAMANHO

Folha de S. Paulo 1/2 Página
Estado de S. Paulo 1/2 Página

Metronews 1/2 Página
Folha Metropolitana 1/2 Página

Veja Campinas 1/2 Página
Veja São Paulo 1/2 Página

Tam nas Nuvens 1/2 Página
Época 1/2 Página

Interior 35 Cidades 1/2 Página
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Ansiedade, alegria e orgulho 
tomaram conta de alunos, 
pais e professores da rede 

municipal de ensino fundamental 
da capital que participaram pela pri-
meira vez do programa e concurso “A 
saúde bucal”. Pais com câmeras foto-
gráficas se espremiam orgulhosos para 
registrar a premiação de seus filhos. 
A euforia das crianças era visível. Os 
vencedores da versão municipal do 
concurso estavam ganhando muito 
mais que o reconhecimento por um 
bom trabalho didático, mas um pre-
sente em dinheiro mais que bem vin-
do às vésperas do Natal.

Essa foi a atmosfera da premiação 
do programa e concurso “A saúde 
bucal” que aconteceu no dia 9 de de-
zembro, no 7° andar da Prefeitura de 
São Paulo.

O programa, que distribuiu cerca 
de R$ 120 mil em prêmios, procura 
introduzir o tema da saúde bucal en-
tre os estudantes da rede fundamen-
tal. Ele existe há sete anos, mas é a 
primeira vez que tem a participação 
dos 500 mil alunos das escolas públi-
cas municipais da cidade de São Pau-
lo. Nos anos anteriores, o programa 
foi dirigido apenas aos alunos da rede 
estadual de ensino.

 “A Prefeitura de São Paulo tem 
orgulho dos nossos premiados, por-

CONCURSO

que eles são o exemplo do sucesso das 
políticas públicas coordenadas pela 
Secretaria de Educação em conjun-
to com os educadores e os pais. Em 
cinco anos, foram elaboradas muitas 
soluções e será assim até o final desta 
gestão”, ressaltou o Prefeito Gilberto 
Kassab, que participou da entrega 
dos prêmios. Estavam presentes tam-
bém à solenidade, o representante do 
Bradesco, Sr. Francisco Sebastião dos 
Santos Filho, o Secretário Municipal 
da Educação, Alexandre Alves Sch-

neider, o presidente da Associação 
Odontológica da Prefeitura de São 
Paulo, Dr. Rubens Orlandi, os conse-
lheiros do CROSP e membros da Co-
missão Organizadora do concurso.

Dos quase 500 mil trabalhos en-
tregues, 51 foram os selecionados. 
Foram premiados os autores e seus 
professores. O primeiro colocado 

recebeu R$ 2.500,00, o segundo R$ 
2.000,00, o terceiro R$ 1.500,00, 
o quarto e quinto R$ 1.000,00. Os 
demais escolhidos nas 13 Delegacias 
Regionais de Ensino receberam R$ 
500,00 pela participação e idêntica 
premiação para os seus respectivos 
professores. As escolas que obtiveram 
os primeiros lugares, por modalidade, 

Alunos e professores receberam os prêmios das mãos do Prefeito 
Gilberto Kassab, do Secretário Alexandre Schneider, do representante 
do Bradesco, Francisco dos Santos Fº, do presidente do CROSP, Dr. 
Emil Razuk, e do presidente da AOPSP, Dr. Rubens Orlandi
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1)    1º e 2º anos: colagens em cartolina, de qualquer cor e tamanho, relativo 

ao subtema  “A Importância do Sorriso”; 

2)    3º e 4º anos: frases que transmitam mensagens positivas, em papel sul-

fite, de qualquer cor e tamanho, relativas ao subtema: “Como ter um Belo 

Sorriso?”; 

3)    5º e 6º anos: poema de no máximo 15 versos, em papel pautado, relativo 

ao subtema “A Importância da Mastigação e da Fala”; 

4)    7º e 8º anos: jogo educativo prático e de fácil manuseio, podendo ser 

confeccionado em materiais diversos, relativo ao subtema: “A Importância 

da Saúde Bucal para a Saúde Geral”. 

O programa e concurso “A Saú-

de Bucal” tem a parceria da Unesco 

– que o considera o maior progra-

ma pedagógico de saúde bucal do 

mundo -, e tem o apoio do Brades-

co, que disponibilizou os recursos 

para a premiação

CONCURSO

receberam R$ 2.000,00, assim como 
seus diretores.

O presidente do CROSP, Dr. Emil 
Adib Razuk, afirmou que o programa 
e concurso “A saúde bucal” tem um 
importante aspecto sócio-pedagógico 
que procura educar e orientar crian-
ças sobre um tema de vital impor-
tância para a saúde geral das pessoas. 
“Queremos que a saúde bucal seja um 
assunto transversal de trabalho peda-
gógico na rede fundamental de ensi-
no”, espera ele.

Auditório do 7º andar da Prefeitura de São Paulo foi tomado por 
professores, pais e alunos

Modalidades do concurso

Será publicada matéria sobre a 

premiação dos alunos da rede 

estadual de ensino em tempo 

integral
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A responsabilidade do cirurgião-dentista 
nos procedimentos odontológicos
Qualquer conduta humana e, por conseguinte, profissional, seja por ação 
ou omissão, carrega em si a responsabilidade. O termo responsabilida-
de, do latim “respondere”, apresenta a ideia de segurança ou garantia da 
restituição e compensação. É a obrigação geral de responder pelas conse-
quências dos próprios atos ou pelas dos outros.

Em nosso ordenamento jurídico, o instituto da responsabilidade é de-
finido como a aplicação de medidas que obrigam alguém a reparar dano 
material ou moral causado a terceiros por atos próprios, por atos de pes-
soas por quem se responde ou por imposição legal.

A responsabilidade pode ser considerada como subjetiva ou objetiva. 
A responsabilidade subjetiva se fundamenta na culpa do agente e a obje-
tiva independe de culpa, bastando o dano e a relação de causa em razão 
da conduta adotada e o resultado da ação ou omissão.

O cirurgião-dentista, no exercí-
cio de sua profissão, assume o risco 
de sua atividade. Atividade significa 
qualquer trabalho ou ação específica 
e profissão. Risco significa o perigo 
ou possibilidade de perigo, situação 
em que há probabilidades mais ou 
menos previsíveis de perda ou ganho.

Assim, aquele que, em razão de 
sua atividade ou profissão, cria um 
perigo a alguém, está sujeito à repara-
ção do dano que causar, salvo se hou-
ver adotado todas as medidas idôneas 
a evitá-lo.

Vimos, recentemente, que um 
cirurgião-dentista do Distrito Federal 
está sendo averiguado por ter realiza-
do extrações de todos os elementos 
dentários de seu paciente, sem o con-
sentimento ou prévio esclarecimento 
dos responsáveis legais.

Não pretendemos aqui adentrar 
no mérito da questão, até porque 
desconhecemos o que de fato ocor-
reu no caso em tela e as razões que 
motivaram o profissional a adotar tal 
conduta terapêutica.

Todavia, esse fato merece nossa 
atenção no sentido de resgatar e des-
pertar em cada um de nós, cirurgiões-
dentistas, a consciência da responsa-
bilidade ética e civil de nossos atos, 
daqueles atos que praticamos no exer-
cício de nossa profissão.

O Código Civil estabelece em seu 
artigo 951, que cabe indenização, 
por aquele que, no exercício de ati-
vidade profissional, por negligência, 
imprudência ou imperícia, causar a 
morte do paciente, agravar-lhe o mal, 
causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o 
trabalho.

Essa disposição legal evidenciou 
a exclusão da responsabilidade ob-
jetiva dos profissionais da Medicina 
e Odontologia, a exemplo do que já 
ocorria com os profissionais liberais 
em geral, cuja responsabilidade, a 
teor do que estabelece o art. 14, § 4º, 
do Código do Consumidor, é apura-
da mediante a verificação da culpa.

COMO SE PROTEGER?
A pergunta que deve estar surgin-

ÉT ICA

Valorização profissional não depende 
somente de uma iniciativa do CROSP, 

mas, primordialmente, de uma atitude 
de mudança real e efetiva dos cirurgiões-
dentistas no dia-a-dia de seu exercício 
profissional

do em cada um de vocês, caros cole-
gas, deve ser exatamente essa: “Como 
me proteger, já que exerço uma ativi-
dade de risco e quaisquer dos meus 
atos ou omissões geram responsabili-
dade, tanto na esfera ética quanto na 
esfera civil?”

Primeiramente, precisamos mu-
dar nossa cultura, considerando que 
sempre nos colocamos em situação de 
risco. Como assim? É normal aten-
dermos nossos pacientes e por consi-
deração ou pela alegação de falta de 
tempo ou porque o conhecemos à 
longa data, acabamos por deixar de 
nos documentar.

Sim, realizamos a anamnese, pre-
enchemos a ficha clínica, solicitamos 
exames complementares. Contudo, 
deixamos de criar documentos que 
comprovem que esclarecemos ade-
quadamente os propósitos, riscos, cus-
tos e alternativas de tratamento.

Deixamos de solicitar aos nossos 
pacientes, como se fosse ofensa, que 
os mesmos assinem a ficha clínica, o 
planejamento de tratamento, o plane-

jamento de custos, o termo de consen-
timento esclarecido quanto aos riscos 
dos procedimentos, bem como que a 
Odontologia não se trata de uma ciên-
cia de resultados, eis que depende não 
só da técnica empregada e da análise 
clínica, mas também das condições 
gerais e bucais da saúde do paciente, 
da resposta biológica à técnica empre-
gada, do comparecimento frequente 
às consultas e seguimento das orien-
tações e solicitações profissionais entre 
outros fatores relevantes.

Valorização profissional não de-
pende somente de uma iniciativa do 
Conselho Regional de Odontologia, 
mas, primordialmente, de uma ati-
tude de mudança real e efetiva dos 
cirurgiões-dentistas no dia-a-dia de 
seu exercício profissional.

A realização de um prontuário 
odontológico minucioso não é sim-
plesmente burocracia, mas prudência 
e valorização profissional. A prudên-
cia nos resguarda de dissabores por 
vezes IMENSURÁVEIS. 

É desejável que não descubramos 
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F I S C A L I Z A Ç Ã O

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

Estamos aqui não somente para punir os profissionais infratores, mas, 

sobretudo, para evitar que faltas éticas ocorram, através de orientação e 

consultoria quanto aos deveres e direitos dos profissionais inscritos.

Em caso de dúvidas, fale conosco: etica@crosp.org.br, (11) 3549-5566, 

3549-5567 ou 3549-5578.

seu valor somente no momento em 
que já experimentamos o gostinho 
amargo de um processo ético ou judi-
cial. Aí será tarde demais e o ensina-
mento se tornará útil, quem sabe, so-
mente para os casos futuros, porque 
o que aconteceu já não se tem como 
mudar.

O QUE FAZER?
Diariamente, o CROSP recebe 

esse questionamento. Seja por tele-
fone, carta, e-mail ou pessoalmente. 
Essas dúvidas chegam não por mero 
desejo de descobrir como exercer com 
maior segurança a profissão, mas pela 
necessidade encontrada após um sim-
ples ou complicado conflito dos pro-
fissionais com seus pacientes.

A primeira orientação que temos 
a fornecer é: DOCUMENTE-SE! A 
documentação composta por exames, 
ficha clínica assinada, planejamento 
de tratamento e custos, anamnese, 
diagnóstico, termo de consentimento 
esclarecido é o que lhe amparará em 
caso de questionamentos futuros.

Sempre que possível, realizem 
contrato de prestação de serviços 
profissionais. O próprio CROSP tem 
mantido há um longo período uma 
minuta de contrato em nosso site 
(www.crosp.org.br) que serve perfei-
tamente para essa segurança tão ne-
cessária nos dias de hoje e que pode 
ser facilmente adequado ao caso, des-
de o tratamento mais simples até o 
mais complexo.

Outra orientação fundamental: 
SEJA DIDÁTICO e esclareça seu 
paciente sobre TODOS OS PRO-
CEDIMENTOS QUE SERÃO RE-
ALIZADOS, RISCOS, CUSTOS E 
ALTERNATIVAS. Faça todas as con-
siderações e orientações por escrito e 
peça que seu paciente assine que está 
ciente e que compreendeu o que lhe 

foi explicado.
Normalmente nossos pacientes 

são leigos e não tem a obrigação de 
compreender termos técnicos ou adi-
vinhar passo a passo os nossos pro-
cedimentos. É ético que adotemos 
uma postura para lhes garantir essas 
informações. Assim, conquistamos 
a confiança e a cooperação daqueles 
que são o motivo de nossa existência.

SEJA PRUDENTE. Ao realizar 
um procedimento, faça todas as ano-
tações necessárias, pautado em docu-
mentação que lhe resguarde quanto 
à indicação do procedimento. Não 
confie somente em sua memória. Re-
gistre adequadamente qualquer fato, 
procedimento, intercorrência e ob-
servações interessantes que venham, 
futuramente, ser-lhe úteis em caso de 
questionamento.

Adotando essas medidas, gran-
de parte de eventuais problemas no 
exercício profissional já será minora-
da. Não podemos impedir o ajuiza-
mento de uma ação judicial ou ética, 
mas podemos nos resguardar para 
apresentarmos uma boa defesa, que 
poderá comprovar que não agimos 
com imperícia, imprudência, negli-
gência ou dolo.

Em Guaianazes, novos 
flagrantes

Em 30 de setembro, o departa-

mento de Fiscalização do CROSP deu 

mais um flagrante de exercício ilegal 

da profissão e panfletagem irregular. 

Dessa vez foi em Guaianazes, Zona 

Leste da capital, em frente a um con-

sultório dentário, que tinha como 

responsável técnico o cirurgião-den-

tista Dr. Salo Ronaldo Rinski CROSP 

21.079. Os fiscais do Conselho foram 

avisados da irregularidade por denún-

cia anônima.

No local, a fiscalização constatou 

atitudes que violam o Código de Ética 

da Profissão. Havia um rapaz na porta, 

distribuindo panfletos e gritando pro-

cedimentos odontológicos e condições 

de pagamento, assim como facilida-

des, gratuidades e parcelamentos.

No local, encontrava-se a cirurgiã-

dentista que trabalhava por comissão 

Drª. Luciana Pereira da Silva, registro 

CRO-SP 93.531, a única que estava 

atendendo no momento. Ela alegou 

não ter em mãos os documentos de 

regularidade para o funcionamento 

do consultório.

Naquele instante, um paciente 

que se encontrava na recepção foi 

chamado para ser atendido por outro 

profissional, apresentado como “Dr. 

Iran”, mais tarde, identificado como 

um auxiliar de prótese, sem inscrição 

no CROSP, que estava realizando pro-

cedimento de moldagem no pacien-

te. Constatado o flagrante, os fiscais 

acionaram a Polícia Militar.

“Dr. Iran”, ao ver a chegada da 

viatura, retirou-se para os fundos do 

consultório e fugiu, pulando o muro. 

No 44° Distrito Policial de Guaiana-

zes, foi lavrado Boletim de Ocorrência 

contra o exercício ilegal da profissão e 

propaganda irregular.

Foto tirada de celular do fiscal 
do CROSP do auxiliar de prótese 
dentária em flagrante delito de 
exercício ilegal da profissão de 
cirurgião-dentista

ÉT ICA
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IMPOSTO

O Prefeito de Piracicaba, 
Barjas Negri, assegurou ao 
presidente do CROSP, Dr. 

Emil Adib Razuk, que irá reduzir o 
índice do ISS cobrado dos cirurgiões-
dentistas. O compromisso foi dado 
na ocasião da inauguração da segunda 
unidade do Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO).

O ISS de Piracicaba é, pelo levan-
tamento do Conselho, o mais caro do 
país. Por ano, os profissionais liberais, 
como os cirurgiões-dentistas pagam  
R$ 1.104,15. É uma carga tributária 
elevada que repercute no custo dos 
tratamentos dentários e consequente-
mente na saúde bucal dos cidadãos.

O CROSP tem desenvolvido um 
intenso trabalho junto às prefeituras 
de São Paulo para que o profissional 
seja isento do ISS ou que seu índice 
seja reduzido. Na capital, o Prefeito 
Gilberto Kassab isentou os cirurgiões-
dentistas do imposto.

Prefeito de Piracicaba diz que reduzirá ISS de 
cirurgião-dentista

Piracicaba inaugura mais um CEO
A Secretaria Municipal da Saúde de Piracicaba, em parceria com a Faculda-

de de Odontologia de Piracicaba (FOP/Unicamp), inaugurou em 19 de novem-

bro, a segunda unidade do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A 

unidade é resultado da parceria firmada entre a FOP, a Prefeitura e os Ministé-

rios da Saúde e da Educação, dentro do programa denominado Pró-Saúde.

A expectativa é que, com a nova unidade, mais 1.000 pessoas por ano re-

cebam tratamento odontológico especializado. Aumento de pelo menos 25% 

no total de atendimentos. Na nova unidade, que tem cerca de 200 metros 

quadrados de área física, haverá 16 profissionais, entre eles, oito cirurgiões-

dentistas, que atuarão nas áreas de Periodontia, Cirurgia, Endodontia, além de 

atendimento a pacientes com necessidades especiais, como fratura de face. O 

CROSP apoia parcerias como essa que beneficiam a comunidade.

Estavam presentes à inauguração Dr. Emil Razuk, o Prefeito Barjas Negri, 

o Secretário Municipal de Saúde, Fernando Cárdenas, o reitor da Unicamp, 

Fernando Costa, e o coordenador Nacional de Saúde Bucal do Ministério da 

Saúde, Gilberto Pucca.

O Secretário Municipal de Finanças de Campinas, Dr. 

Paulo Mallmann , ao se surpreender com a notícia de que 

o ISS da cidade é um dos maiores do país, também com-

prometeu-se a analisar o assunto a fim de propor “uma 

boa redução no imposto para o cirurgião-dentista” no co-

meço do próximo ano. Dr. Malmann recebeu em audiên-

cia no dia 4 de dezembro o presidente do CROSP, Dr. Emil 

Adib Razuk, o tesoureiro Dr. Francisco Couto Mota e o 

presidente da ACDC, Dr. Nilden Carlos Alves Cardoso.

O Secretário antecipou que realizará um criterioso 

estudo para fundamentar a renúncia fiscal - o que não 

é permito pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dr. Nilden 

observou que a medida poderá ser compensada com a 

queda da sonegação. Com imposto menor, mais cirurgi-

ões-dentistas passariam a recolher o ISS com a expectativa 

até de aumentar a arrecadação. 

Campinas: ISS deverá também ser reduzido

A partir da direita: Secretário da 
Saúde, Dr. Fernando Cárdenas, 
Dr. Mario Monteiro Terra, Dr. 
Emil Adib Razuk, Prefeito Barjas 
Negri e Dr. Gilberto Pucca
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JUST IÇA

O Sindicato dos Odontologistas do 

Estado de São Paulo (SOESP) publicou 

matérias enganosas em seu jornal de 

maio de 2009, edição n.º 06, p. 3, e 

de outubro de 2009, edição n.º 7, p. 

2, afirmando ter ajuizado uma ação 

contra o CROSP em virtude do valor da 

anuidade cobrada por este Conselho 

e, afirmando também, que o CROSP 

teria sido intimado a se manifestar so-

bre os termos dessa ação judicial.

Nada disso é verdade.

Na realidade, o SOESP ajuizou 

uma ação contra o CROSP que, de 

tão infundada e descabida, foi ime-

diatamente extinta sem que houvesse 

sequer a necessidade de o CROSP se 

manifestar!

É o que se comprova pela simples 

leitura da sentença proferida no pro-

cesso de n.º 2008.61.00.031791-3, 

que pôs fim a mais essa insensatez, 

para se dizer o mínimo, perpetrada 

pelos representantes do SOESP.

Aliás, como ressaltado em maté-

ria publicada no jornal “Novo Crosp”, 

número 124, jan/fev 2009, página 

7, essa manobra do SOESP tem um 

único motivo: lançar uma cortina de 

fumaça para tentar encobrir as irre-

gularidades praticadas por ocasião 

da cobrança ilícita, indevida e abusiva 

das “anuidades” praticadas por esse 

Sindicato. 

Diz-se ilícita, indevida e abusiva 

porque o SOESP chegou ao dispara-

te de exigir dos integrantes da classe 

odontológica valores relativos à con-

SOESP usa cortina de fumaça para encobrir 
a realidade

NOTA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO CROSP

tribuição sindical de há muito tempo 

prescritos, sob a ameaça – mais uma 

vez enganosa, grave e injusta –, de 

que o não pagamento daquelas tais 

“anuidades” poderia ensejar o impe-

dimento do regular exercício profis-

sional dos membros de nossa classe 

que, legitimamente, se recusassem a 

realizar tais pagamentos.

Mas não é só.

No dia 1º de setembro passado, o 

SOESP veiculou nova notícia engano-

sa, desta vez via e-mail, que circulou 

com o seguinte título: “SOESP conse-

gue liminar contra valor da anuidade 

do CROSP”

Mais uma vez, tudo o quanto afir-

mado pelo SOESP é inverídico. Aliás, 

a comprovação de que se trata de 

afirmação inverídica é tão simples que 

parece que o SOESP e seus dirigentes 

desrespeitam a inteligência dos mem-

bros integrantes de nossa classe. 

A verdade é que, bem distante 

do divulgado pelo SOESP, os Srs. Pe-

dro Orlando Petrere Junior e Hideko 

Nawa Oda ajuizaram uma ação judi-

cial de n.º 2009.61.00.019629-4, vi-

sando garantir-lhes o direito de voto 

na eleição para a escolha do delega-

do-eleitor, ocorrida no último dia 31 

de agosto, ainda que não estivessem 

quites com a tesouraria do CROSP 

uma vez que não recolheram o valor 

correto da anuidade.

Para consultar a veracidade das 

afirmações aqui feitas, por favor, 

consultem o sítio da Justiça Federal: 

(www.jfsp.jus.br); clicando em “con-

sulta processual” à esquerda da tela; 

em seguida em “fóruns federais”; se-

lecionem “SP - Capital-Cível” e, em 

seguida, basta digitar os números dos 

processos acima indicados e clicar em 

pesquisar. 

Em suma, diante de tão engano-

sas e infundadas notícias veiculadas 

pelo SOESP e seus representantes, 

estes são os esclarecimentos que a 

Assessoria Jurídica do CROSP enten-

de suficientes para demonstrar a ver-

dade, especialmente tendo em vista 

o compromisso desta autarquia com 

a transparência, com a legalidade e 

com a ética que devem nortear a nos-

sa Odontologia.
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GERAL

Para fomentar a cidadania, demo-
cratizar o acesso dos jovens ao conhe-
cimento e à educação profissional e 
contribuir para a diminuição da exclu-
são, das discriminações e das violações 
de direitos, a Divisão de Saúde Bucal 
do Departamento de Atenção Básica 
e Gestão do Cuidado da Secretaria da 
Saúde de São Bernardo do Campo 
criou o projeto intersetorial “Um sor-
riso no meu futuro”.

O CROSP considera o projeto 
válido. Na abertura do curso, esta-
vam o Prefeito Luiz Marinho, de São 
Bernardo do Campo, chefe da Divi-
são de Saúde Bucal em São Bernar-
do do Campo, Dr. Francisco Angelo 
Biagioni, o presidente do Conselho, 
Dr. Emil Adib Razuk, e os conselhei-
ros Dr. Francisco Mota, Dr. Marco 
Antonio Manfredini e Dr. Caio Per-

”Um sorriso no meu futuro”, 
um projeto para formação de auxiliares
em saúde bucal

rella de Rezende.
Para tanto, foi necessário fazer uma 

parceria entre cinco secretarias (Saúde, 
Educação, Desenvolvimento Social e 
Cidadania, Coordenadoria de Ações 
para Juventude e Fundação Criança), 
além de buscar o apoio do CROSP e 
da APCD de SBC.

Este projeto tem como objetivo 
anual qualificar 100 jovens com ida-
de entre 18 e 29 anos, de baixa renda, 
em situação de risco e vulnerabilidade 
social e residentes em São Bernardo do 
Campo, para exercer a profissão de au-
xiliar em saúde bucal  (ABS). 

O curso de qualificação foi estrutu-
rado para ser desenvolvido no decorrer 
de um ano, com carga horária semanal 
de 20 horas (de segunda a sexta-feira), 
sendo 12 horas de atividades práticas 
supervisionadas nas Unidades Básicas 

Profª. Vanessa Pavesi, Maria Elizabet Siqueira, Prof. Marcos 
Galanjauskas, coordenadora do projeto, Profª. Drª. Kristianne 
Porta, Dr. Francisco Biagioni, Dr. Humberto Pellegrini Neto
de Saúde da rede municipal (no perío-
do da manhã ou tarde) e oito horas de 
atividades teórico-práticas, no período 
noturno na CAJUV. Para ser aprovado, 
cada educando deve obter frequência 
mínima de 75% nas atividades teóri-
cas e práticas, sendo supervisionado 
pelos professores e tutores. 

O conteúdo do curso inclui, além 
dos aspectos técnicos, uma formação 
voltada à humanização do futuro 
profissional como agente de saúde. 
Assim serão abordados temas como 
cidadania (gênero, envelhecimento, 

território, cultura, meio ambiente, 
trabalho), protagonismo juvenil e 
uso de novos recursos para educação 
em saúde (oficinas de desenho, cari-
catura, mangá, grafite, música, circo 
e teatro). A formação prática se dará 
em todas as UBS e no CEO de SBC. 
A Secretaria de Saúde pretende ain-
da abrir um processo seletivo públi-
co para contratação de ASBs após o 
término deste curso.

Maiores informações na Secretaria 
da Saúde de São Bernardo do Campo 
no telefone (11) 4128-7700.

O V Congresso Internacional  
de Odontopediatria da UNIBAN 
BRASIL 2009, realizado de 19 a 
23 de outubro, no Campus Maria 
Cândida da UNIBAN Brasil, teve 
como tema a interrelação entre a 
Odontopediatria e a Ortodontia - 
Clínica Infantil. Como convidado 
internacional, o Prof. Thomas Cas-
tellanos, da Universidade Colom-
biana de Bogotá, descreveu sua ex-
periência com a técnica ortodôntica 
e a experiência docente e acadêmica 
nas universidades. 

Tanto o professor colombiano, 

V CIO abordou a 
Odontopediatria e a Ortodontia

quanto demais convidados nacio-
nais ficaram impressionados com a 
participação acadêmica, sobretudo 
relacionada à vivência de iniciação 
científica e aos trabalhos de conclu-
são de curso, realizados no último 
ano acadêmico da UNIBAN Brasil, 
que tem prestigiado os trabalhos de 
conclusão de curso como uma for-
ma intensa de desenvolver o apren-
dizado da pesquisa, do estudo e das 
escolhas dos alunos sobre suas apti-
dões e seus interesses.

O desempenho dos alunos tem 
sido coroado com a criação do 

Acima, mesa composta (a partir 
da esquerda) pela presidente 

acadêmica Michelle Miqueleti, 
pela coordenadora docente Profª. 
Drª. Márcia Moreira, pelo Dr. Emil 

Razuk, pelo diretor do curso de 
Odontologia da UNIBAN Brasil, 

Prof. Dr. Laurindo Borelli Neto, e 
pela coordenadora docente Profª. 

Drª. Luciana Romani 

prêmio “Dr. Emil Razuk”. O pre-
sidente do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo é quem 
entrega o tão cobiçado prêmio. Os 
melhores trabalhos de conclusão de 
curso, de mesa clínica, científico-
acadêmico, científico-profissional e 
a melhor apresentação de tema livre 
são premiados.
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Com a presença de representantes 
das mais importantes entidades do se-
tor odontológico e de variadas esferas 
do governo, a Associação dos Protéti-
cos Dentários do Estado de São Paulo 
(APDESP) promoveu de 29 de outu-
bro a 1º de novembro, no Expo Center 
Norte, em São Paulo, o 11º Congresso 
Internacional de Técnicos em Prótese 
Dentária. O evento, o maior do mun-
do voltado exclusivamente para próte-
se, reuniu cerca de oito mil participan-
tes de todas as categorias profissionais 
da Odontologia: técnicos em prótese 
dentária (TPDs), cirurgiões-dentistas, 
auxiliares, acadêmicos e ministradores 
nacionais e internacionais, represen-
tantes de classe além do comércio e 
indústria do setor. 

A programação científica contou 
com um time de especialistas que 
abordou temas atuais e diversificados, 
como técnicas para fotografia de sor-
risos, dinâmica de luz e estética com 

11º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese 
Dentária recebeu cerca de 8 mil participantes

zircônia, prótese veterinária e lentes 
de contatos para dentes. “As 200 ho-
ras de cursos, palestras, workshops, 
painéis e mesas foram fundamen-
tais para ampliar o conhecimento e 
atualizar os visitantes”, destacou Dr. 

A partir da esquerda, Drs. Silvio Jorge Cecchetto, Siro Kiatake, 
Adolfo Rodriguez Nuñez, Raphael Baldacci, Gilberto Pucca Jr, 
Luciano Artioli, Ushitaro Kamia, Jairo Corrêa, Gilberto Alves 
Nunes, Ken Uema,  Walter Ihoshi, Messias Lisboa de Moura, 
Miguel Álvaro Nobre e Emil Adib Razuk

O 1º Congresso Internacional da 
Sociedade Brasileira de Endodontia 
realizado de 29 a 31 de outubro foi 
um sucesso absoluto com a presença 
de mais de 500 congressistas entre 
professores palestrantes e coordena-
dores. O Prof. Dr. Manoel Eduardo 
de Lima Machado, presidente da 
SBENDO, recebeu durante a ce-
rimônia de fundação da Sociedade 
Brasileira de Endodontia, uma hon-
raria da Associação Americana de En-

1º Congresso de Endodontia recebe mais 
de 500 pessoas

dodontistas (AEE) das mãos do Prof. 
Dr. Robert Augsburger, representante 
da entidade. 

A Sociedade Brasileira de Endo-
dontia busca a representatividade 
classista, trazendo condições para 
que os importantes grupos convivam 
e troquem informações, fator funda-
mental à evolução cultural, peda-
gógica, científica e tecnológica. São 
objetivos do grupo de profissionais 
professores e clínicos, que formam a 

Prof. Dr. Manoel Eduardo é homenageado pela AEE com placa

Sociedade Brasileira de Endodontia, 
o desenvolvimento e discussão de 
ideias, conhecimentos e adequação 
de objetivos pedagógicos na forma-
ção profissional, respeitando as ca-

racterísticas e as necessidades regio-
nais para uma Endodontia melhor 
tanto para os profissionais quanto 
para a população diante de nossas 
realidades sociais.

GERAL

Marcos Celestrino, responsável pela 
programação científica. 

Os alunos também tiveram a 
oportunidade de mostrar seu talento 
e criatividade no Espaço Científico, 
onde foram expostos painéis e mesas 

demonstrativas que trataram de temas 
interessantes e diferentes. O grupo 
de Minas Gerais, vencedor da mesa, 
apresentou um crânio fundamentado 
do gigante Golias, com todos os deta-
lhes da face e da boca. O presidente 
do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, 
mostrou-se feliz por estar rodeado 
dos amigos TPDs, considerados por 
ele “artistas e colaboradores na união 
da perfeição com a beleza”.
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Sob o tema “Inovar para trans-
formar”, acontecerá de 30 de 
janeiro a 3 de fevereiro, o 28º 

Congresso Internacional de Odon-
tologia de São Paulo (Ciosp) – o 
maior evento desta especialidade 
da América Latina. Promovido pela 
APCD – Associação Paulista de Ci-
rurgiões Dentistas -, o Ciosp deve 
atrair cerca de 70 mil participantes 
do Brasil e do Exterior, entre profis-
sionais e estudantes universitários 
no Pavilhão de Exposições e Palá-
cio das Convenções do Anhembi, 
em São Paulo.  

O Congressão deve atrair 
mais de 70 mil pessoas do 
Brasil e do Exterior

Prof. Dr. José Ranali diz que no 28º Ciosp o 
profissional terá a oportunidade de se inovar

Uma maratona de mais de 100 
cursos, 20 workshops e hands-on, 
900 painéis, 32 fóruns científicos 
e clínicos, três simpósios e dezenas 
de palestras sobre tecnologia en-

grossam  a programação do “Con-
gressão”, como é carinhosamente 
conhecido. Paralelamente, haverá a 
realização da Fiosp – Feira Interna-
cional de Odontologia de São Paulo, 
do Enlec – Encontro Latino-Ame-
ricano de Equivalência Curricular e 
do Odontologia Comunidade, pro-
jeto social da APCD, com apresen-
tações de teatro e atividades educa-
tivas para crianças e idosos. 

“O compromisso do Ciosp é dis-
ponibilizar, por meio de sua grade 
científica, informações clínicas e 
teóricas de primeira linha a fim de 
permitir ao profissional manter-se 
atualizado e melhorar seu desem-
penho”, afirma o presidente da 28ª 

edição do congresso, Prof. Dr. José 
Ranali, da Unicamp.  “Ao participar 
do Ciosp, o profissional entra em 
contato com tudo o que está acon-
tecendo hoje na Odontologia. Cabe 
a ele, processar essas informações e 
encontrar seu jeito pessoal de ino-
var para transformar”, acrescenta.

As adesões ao congresso e inscri-
ções nos cursos poderão ser feitas 
pelo site www.ciosp.com.br até 22 
de janeiro. A partir de 28 de janei-
ro, as inscrições só poderão ser fei-
tas no Anhembi. 

Confira as novidades do Ciosp 
pelo Twitter (http://twitter.com/
JoseRanali) e pelo blog www.ciosp.
wordpress.com. 

GERAL

Não corra! Não beba! Sorria! 

Consulte um cirurgião-dentista

O concurso de frases para a 

campanha em painéis do Con-

selho Regional de Odontologia 

de São Paulo já tem seus ven-

cedores. Entre as mais de duas 

mil sugestões enviadas, foram 

escolhidas três que receberão 

prêmios em dinheiro.
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CURTAS

ALUGA
consultório completo na rua Teodoro Sam-
paio, ótimo ponto. Tel.: 11 3081-6691 falar 
c/ Sonia 

VENDE
Contra-ângulo para endodontia da marca An-
thogyr NiTi Control 64:1, sem uso. Acompa-
nha um kit Protaper. O valor é de R$ 1.500,00 
e pode- se ser parcelado em até 3 vezes. Con-
tato: (19) 3267- 8063 / 9113- 4561 / 3307- 
3291 com Draª. Glaucia Cosentino Brites

VENDE
Contra-ângulo e micromotor ótimo estado 
super conservado,marca microdent preço R$ 
350,00. Falar com  dr. Eduardo Lopes 11- 
46641654,71988762

VENDE
Cadeira Kavo Modulmatic completa em ótimo 
estado, cor cinza claro, com refletor, equipo, 
sugadores, cuspideira e dois mochos. Falar c/ 
Marcelo, Fone. 11-8221 4807 ou 5052 9314

VENDE
Consultório odontológico em funcionamen-
to em São Bernardo do Campo no Jd.Silvina. 
Equipo Dabi,armário Odotoplay, Raio-x Gna-
tus etc. Contato k-maeda@hotmail.com tel.
(11) 9910-8351

VENDE
Equipo Olsen, modelo Siena, amarelo claro, 
acoplado, 3 ponteiras, 2 sugadores, comandos 
de pé, mocho, ótimo estado. R$3500,00. Dra 
Marisley , tel 11 36225976, 94459752, maris-
ley_ferreira@hotmail.com 

VENDE
Forno fotopolimerizador Led Lux EDG R$ 
1.500,00, micromotor marathon 35.000 rpm 
R$ 450,00, Forno p/ anéis bravac R$ 500,00, 
recortador de gesso protécni R$ 350,00, es-
cala vita classical R$ 200,00, escala vita 3D 
master R$ 70,00, articulador semi-ajustável 
bioart R$ 150,00, jogo de alicates p/ orto ice 
nºs. 74,139,200 R$ 60,00, panela termopoli-
merizante vrc p/ 2 muflas R$ 300,00, conjunto 
cilindro oxigênio 3m cúbicos+2 reguladores 
de pressão+3 válvulas de segurança+maçarico 
alta fusão+centrífuga R$ 1.000,00. Contato 
(11) 8385-7464 com Drª. Michele Watanabe

VENDE
Equipo Olsen modelo Cinética com uma cadei-
ra com refletor acoplado, 1 sugador, comando 
de pé, versão carte com seringa triplice e 1 mo-
cho. Azul claro. Ótimo estado. R$ 2.000,00. 
Contato: (18) 3722-2524 / 8111-1866 com 
Bruna Pereira, medeirosbruna@hotmail.com

EMPREGO
Ofereço-me para trabalhar com Ortodontia, 
em consultório de colegas (1X/semana ou al-
guns dias por mês). Disponibilidade para viajar 
até 200 Km de Indaiatuba (região de Campi-
nas). Contato: atbefoa@yahoo.com.br / Tel. 
(19) 3885-1861. Dr. Alexandre Trindade Bittar

EMPREGO
Profissionais que atuem como odontopedia-
tra. A clínica fica próximo a Granja Viana a 20 
minutos de Pinheiros. Os interessados devem 
mandar o currílo para e-mail: saudeemsorri-
so@saudeemsorriso.odo.br. Mais informações 
sobre a clínica entre no site: www.saudeem-
sorriso.odo.br Fones: 11 3782-8209/ 3784-
2128. Tratar com Gislaine de Paula
 
EMPREGO
Ortodontista com título de especialização 
oferece-se para trabalhar com colegas que 
estejam interessados. Local: São Paulo ou in-
terior. E-mail armbarros@hotmail.com.  Fone: 
9752 1771. Tratar com Dr. João Tadeu Soares 
de Barros 

ALUGA
Sala para consultórios odontológicos na av. 
9 de Julho, 5483/64 (Sao Paulo), tratar com 
Márcia pelos fones 011 3168-4235 ou 8822-
7915

ALUGA 
Consultório montado com tudo por período 
integral na rua Califórnia no Broklin Novo. 
E-mail rosi.marabotelho@hotmail.com ou tel 
83490173 / 28372373. Tratar com Drª Rosi-
mara Andrade 

ALUGA
Alugo sala na regiaõ do Itaim Bibi - SP (Rua 
Bandeira Paulista) para profissional da área 
da saúde em conjunto comercial com infraes-
trutura totalmente montada (sala de espera, 
telefone, secretária etc.). Tratar com Dr. Flávio 
- 8128 3634

ALUGA 
Sala odontológica localizada na Chácara
Santo António, próxima à rua da Paz, meio pe-
ríodo e integral. Clínica equipada, tudo novo, 
três salas odontológicas completas, recepção 
com TV de Plasma sofás, duas vagas na gara-
gem. Tratar com Renato tel 51812606

ALUGA
Alugo períodos em consultório particular, 
equipado e com toda infra-estrutura, loca-
lizada em uma das regiões mais nobres de 
Campinas (Cambui). Tratar com Mariana (19) 
3367-4644

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.

Exame de proficiência não será aplicado 
para quem já cursa a Odontologia

Seminário abordou vigilância sanitária e 
fluoretação das águas

Toma posse nova diretoria do Colégio 
Brasileiro de CTBMF

O projeto de lei 102/2006 que de-
termina a realização de teste de pro-
ficiência para as categorias de cirur-
giões-dentistas e médicos, em análise 
pela Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado, assegura os direitos dos alu-
nos que já ingressaram na faculdade. 
Pelo PL, as novas regras apenas vale-

A qualidade da fluoretação das 
águas de abastecimento foi tema de 
Seminário na Faculdade de Saúde Pú-
blica da USP, realizado nos dias 26 e 
27 de novembro. O encontro  reuniu 
pesquisadores e especialistas de todo 
o Brasil. Promovido pela FSP/USP, 
por meio do Centro Colaborador do 

Tomou posse para o biênio 2009-
2011 a nova diretoria do Colégio Bra-
sileiro de Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial. O presidente é 
o Prof. Dr. Ricardo José de Holanda 
Vasconcelos. Na ocasião, foi referen-
dado o nome do Prof. Dr. Tarley Pes-
soa de Barros como membro do con-

rão para os graduandos que ingressa-
rem nos cursos de Odontologia após 
a promulgação da lei.

O CROSP defende o exame para 
evitar que recém-formados mal qualifi-
cados exerçam a profissão de maneira a 
colocar em risco a saúde da população e 
o prestígio da Odontologia e da classe.

Ministério da Saúde em Vigilância 
à Saúde Bucal, o evento debateu o  
acompanhamento e monitoramento 
da cobertura da fluoretação das águas 
de abastecimento público e a necessi-
dade de adoção de  ações de vigilância 
realizadas sobre essa importante me-
dida de saúde.

selho para coordenador do Capítulo 
VIII - São Paulo. O Colégio Brasileiro 
é um órgão consultivo do CFO para 
a especialidade no sentido de auxiliar 
e colaborar para o desenvolvimento 
da CTBMF. O CROSP parabeniza a 
nova diretoria pela posse e lhe deseja 
sucesso na nova jornada.

O CROSP concederá férias co-
letivas a seus funcionários das sec-
cionais do interior do dia 16 de de-
zembro de 2009 a 05 de janeiro de 
2010, totalizando 20 dias.

Férias coletivas 

nas seccionais do 

interior
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BENEF ÍC IO

A Assembleia Geral do CROSP, rea-
lizada em 8 de dezembro, aprovou 
as contas do exercício de 2009 e 

deu outras providências. A anuidade não 
foi colocada em pauta, porque, por decisão 
do CFO, o valor para 2010 não seria reajus-
tado. A anuidade foi mantida a R$ 326,31 
para quem pagar em janeiro. O valor para o 
pagamento em fevereiro será de R$ 334,89 
e em março será de R$ 343,48. Dentre os 
maiores conselhos de classe de São Paulo, a 
anuidade do CROSP continua sendo a me-
nor (veja quadro ao lado).

O Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo aumentou em 50% o valor do benefício do 
seguro de vida passando de R$ 10 mil para R$ 15 
mil para o caso de morte natural e invalidez por 

Conselho aumentou em 50% valor do seguro de 
vida dos inscritos

Seguro Banco do Brasil - Ouro Vida *

Faixa Etária
Morte Natural e 

Invalidez

Valor do Segurado 

CROSP
Prêmio Anual

Valor do Prêmio Anual 

Proporcional ao Banco 

do Brasil

14 a 39 anos  22.000,00 15.000,00  16,49 X 12 = 259,92 11,25 X 12 =  135,00

35 a 39 anos  22.000,00 15.000,00 21,66 X 12 = 259,92 14,77 X 12 =  177,24

40 a 44 anos  22.000,00 15.000,00 27,83 X 12 = 333,96 19,05 X 12 =  228,60

45 a 49 anos  22.000,00 15.000,00 38,54 X 12 = 462,48 28,00 X 12 =  336,00

50 a 54 anos  22.000,00 15.000,00 56,41 X 12 = 676,92 38,40 X 12 =  460,80

55 a 59 anos  22.000,00 15.000,00 80,79 X 12 = 969,48 55,05 X 12 =  660,60

60 a 64 anos  22.000,00 15.000,00 116,86 X 12 = 1.402,32 79,65 X 12 =  955,80

Seguro Ouro Vida - Plano: segurado sem extensão de cônjuge
Capital corrigido de 14 a 34 anos de 35 a 39 anos de 40 a 44 anos de 45 a 49 anos de 50 a 54 anos de 55 a 59 anos de 60 a 64 anos

38.000,00 23,19 32,11 42,78 61,27 92,14 134,25 196,55

22.000,00 16,49 21,66 27,83 38,54 56,41 80,79 116,86

Quem tem 

de idade pagaria um valor anual de 

R$ 660,60 por um seguro de R$ 15 

mil por morte natural e R$ 30 mil 

por morte acidental; ou seja, mais 

que o dobro da anuidade do CROSP. 

Isso é benefício direto para o inscrito

Anuidade do CROSP para o exercício de 2010 não 
sofreu reajuste

CONSELHOS Exercício Janeiro

CROSP 2010  326,31

CREMESP 2010 437,00

CRECI  2010 361,95

OAB /SP 2010 731,00

acidente e de R$ 20 mil para R$ 30 mil para o caso 
de morte acidental. 

O seguro dá um pouco de tranquilidade à família 
num momento de dor e fragilidade, cobrindo as des-

pesas de funeral e dos primeiros meses seguintes.
O CROSP é o único conselho de classe a oferecer 

esse tipo de benefício com esses valores a seus inscritos.


