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O CROSP e o SEBRAE-SP formalizaram parceria e já 
estão desenvolvendo o programa Cirurgião-Dentista 
Empreendedor. Visa a orientar os profi ssionais 
de Odontologia em relação à administração 
e empreendedorismo. A cartilha Como abrir e 
fazer a gestão de uma clínica odontológica está à 
disposição no portal www.crosp.org.br. O programa 
também oferece workshops, palestras, ofi cinas e 
plataforma de ensino 
à distância para que 
os cirurgiões-dentistas 
possam dinamizar seus 
negócios, fi delizando 
pacientes e aumentando 
rendimentos. Página 3

CROSP e Sebrae-SP lançam programa 
Cirurgião-Dentista Empreendedor

Denúncias de exercício ilegal da pro� ssão 
levam Setor de Fiscalização a � agrantes em 
Barueri, Diadema e Juquitiba. Página 5

Odontologia na 
segurança do trabalho
Atentos aos assuntos parlamentares 
de interesse da classe odontológica, 
CROSP e APCD compareceram e 
acompanharam os trabalhos legislativos 
durante Audiência Pública em 3 de 
dezembro, em Brasília, Distrito Federal, 
referente ao PL 422/2007, de autoria do 
deputado Flaviano Melo (PMDB/AC), que 
trata da alteração da Consolidação das 
Leis Trabalhistas visando à inclusão do 
monitoramento e promoção da saúde 
bucal como parte da proteção à saúde 
dos trabalhadores. Página 19

Secretário David Uip recebe o CROSP e manifesta apoio
Em audiência realizada em 17 de dezembro com a diretoria do CROSP, o 
secretário estadual de Saúde, David Uip, manifestou apoio à equiparação salarial 
entre cirurgiões-dentistas e médicos. O CROSP apresentou ofício, reiterando 
a demanda pela equiparação salarial na rede estadual e formalizou a entrega 
de cópia do abaixo-assinado elaborado pela Comissão de Servidores Públicos 
Estaduais com mais de duas mil assinaturas. David Uip se comprometeu a levar a 
demanda de imediato ao governador Geraldo Alckmin. Página 12

Exames de profi ciência 
para área de saúde
Representantes do CROSP cumpriram 
recentemente agenda de reuniões em 
Brasília com o objetivo de exigir das 
autoridades a realização de exames de 
profi ciência aos egressos de cursos da área 
da saúde. Também estavam presentes 
nos encontros os Conselhos Regionais 
de Farmácia, Biomedicina  e Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional. A comitiva foi 
recebida pelo deputado Federal Roberto 
Santiago (PSD-SP), presidente da 
Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público da Câmara. Página 6



No decorrer deste ano de 2013, o CROSP buscou realizar um trabalho contínuo e muitas ações 

foram idealizadas e realizadas. Neste momento de início de um novo ano, reforçamos nosso com-

promisso contínuo com o bom andamento da Odontologia Paulista.

Para tanto, o CROSP tem se empenhado no estabelecimento de parcerias institucionais para o 

atendimento das diversas demandas da classe odontológica. Um dos destaques foi a assinatura do 

termo de cooperação entre o CROSP e o SEBRAE-SP, fi rmado recentemente, que prevê a execução 

do Projeto Cirurgião-Dentista Empreendedor, que é composto por uma cartilha elaborada especi-

fi camente para a Odontologia, cursos a distância e eventos presenciais. Para participar, basta estar 

regularmente inscrito e acessar o site do CROSP.

Outras parcerias vêm sendo fi rmadas, com o Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigi-

lância da Saúde Bucal da Universidade de São Paulo (CECOL -USP), no projeto Vigifl uor; com a Asso-

ciação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), por melhoria da formação profi ssional; com as 

entidades que representam os Técnicos e Auxiliares de Prótese Dentária, na composição da Câmara 

Técnica; com o HCOR, entre muitas outras.

Destacamos também os trabalhos das Câmaras Técnicas, Comissões e Grupos de Trabalho, que 

estão sendo consolidados.

Ressaltamos que o trabalho junto aos setores de ética e fi scalização está sendo continuamente 

incrementado. Novos fi scais foram contratados, e a equipe permanente de fi scalização com ação 

imediata, denominada de “Força Tarefa”, já iniciou o trabalho e atua frente às inúmeras e crescentes 

denúncias enviadas. O resultado foi uma série de fl agrantes de exercício ilegal da profi ssão em 

Diadema, Juquitiba e Barueri, assim como o Termo de Ajustamento de Conduta, já implantado, que 

agiliza os trâmites em relação às questões éticas.

Para fi nalizar, reiteramos a importância da continuidade da inclusão do seguro de vida na anui-

dade do Conselho, sendo automático e imediato após o pagamento a vista ou parcelado. Muitas 

outras parcerias e benefícios serão realidade no ano de 2014.

Desejamos a todos Boas Festas, e que a felicidade e a prosperidade possam caminhar ao nosso 

lado, durante todo o ano de 2014.

Conselheiros do CROSP
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CROSP e Sebrae-SP lançam Programa 
Cirurgião-Dentista Empreendedor

Aconteceu em 30 de outubro a celebração ofi cial da parceria CROSP e Se-
brae-SP (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), com o lançamento 
do Programa Cirurgião-Dentista Empreendedor. O Auditório do Sebrae rece-
beu mais de 200 cirurgiões-dentistas, fi cando absolutamente lotado. 

O Programa CROSP e Sebrae-SP tem como objetivo orientar os profi ssionais 
de Odontologia em relação à administração e empreendedorismo. No encon-
tro, foi lançada a cartilha Como abrir e fazer a gestão de uma clínica odontológi-
ca, com conceitos de gerenciamento empresarial. 

O Programa Cirurgião-Dentista Empreendedor também oferece workshops, 
palestras, ofi cinas e plataforma de ensino a distância.

 “Esse é um grande projeto idealizado para atender os colegas de todos os 
645 municípios do Estado, pois aqueles que atuam no interior podem partici-
par por meio da plataforma de ensino a distância, que já está disponível”, diz o 
presidente do CROSP, Cláudio Miyake.

O diretor superintendente do Sebrae-SP, Bruno Caetano, ressalta que essas 
ferramentas de gestão são essenciais para melhorar o rendimento de consul-
tórios e clínicas odontológicas. “Atualmente, apenas ser um bom dentista não 
é garantia de sucesso da clínica. É preciso ter um bom gerenciamento do ne-
gócio. Nossa parceria fornece à classe noções relevantes de fi nanças, marke-
ting e planejamento, que certamente farão toda a diferença no dia a dia”.

Para ter acesso à cartilha e também aos cursos on-line, visite o site 
www.crosp.org.br no ícone do Sebrae. Em breve, também, a programação 
de palestras presenciais em todo o Estado. Todas as ações fazem parte do Pro-
grama Cirurgião-Dentista Empreendedor.

 
siMPLes NACiONAL
Quando da solenidade de formalização do Programa, no Sebrae-SP, Cláu-

dio Miyake citou os esforços do CROSP em inserir os profi ssionais de Odon-
tologia do Estado de São Paulo no regime do Simples Nacional. A inclusão 
dos cirurgiões-dentistas no sistema resultará em desoneração e redução de 
burocracias fi scais e tributárias. O Sebrae-SP, aliás, apoia a causa e tem tra-
balhado para ampliar o número de benefi ciados no Simples, agindo direta-
mente com o poder público. 

Inclusive, encontra-se no ar, no portal http://www.sebraesp.com.br/ uma 
petição pública a favor da aprovação da Lei que altera as regras do Simples 
Nacional. Fique atento e participe! 

Maisa Deorato coordenadora SEBRAE-SP Bruno Caetano, Claudio Miyake e Rubens Corte Real (CFO)

Rada El Achkar da 
Silva recepciona 

cirurgiões-dentistas 
antes do evento

Resposta dos profi ssionais foi excelente, auditório lotado

Rogério Kairalla, Maida Calvielli e Marco Manfredini
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Desenvolvimento
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Fiscalização e ética

O cirurgião-dentista, como profi ssional da área da saúde, tem se depara-
do com a necessidade crescente de se preocupar não só com as questões 
éticas próprias de sua atuação profi ssional, como também com as questões 
legais, seja para se prevenir de processos éticos e judiciais ou para resguar-
dar os direitos de seus pacientes na prestação do serviço odontológico.

Sabemos que o cirurgião-dentista tem o direito de diagnosticar, pla-
nejar, executar tratamentos com total liberdade de convicção, conside-
rando os conhecimentos adquiridos, os avanços da ciência e as condi-
ções clínicas específicas de cada paciente, o que pode variar em cada 
caso, gerando ao profissional um leque de abordagens terapêuticas 
que objetivam alcançar um resultado condizente ao restabelecimento 
da saúde, em benefício do paciente.

Nesse sentido, o cirurgião-dentista deve observar uma série de recomen-
dações para a consulta inicial, na formação de seu diagnóstico e planeja-
mento terapêutico, na execução do tratamento e nas orientações e acom-
panhamentos pós-tratamento.

É fundamental compreender que o exercício da Odontologia funda-
menta-se na relação de confi ança estabelecida entre o cirurgião-dentista e 
seu paciente, formando um vínculo ético e respeitoso, que muito auxiliará 
no relacionamento e na condução de todo o tratamento.

Considerando os confl itos que os cirurgiões-dentistas enfrentam diaria-
mente em seu exercício profi ssional, apresentamos, a seguir, algumas dicas 
sobre como minimizar riscos no atendimento de seus pacientes.

PRiNCÍPiOs ÉTiCOs
  A Odontologia é uma profi ssão que se exerce em benefício da saúde 

do ser humano e da coletividade, sem discriminação de qualquer forma ou 
pretexto.
  A atenção odontológica tem como objetivo a saúde do ser humano.
  O cirurgião dentista deve preservar e garantir a autonomia do pacien-

te, ou seja, o  seu direito de ter esclarecidos adequadamente os propósitos, 
riscos, custos e alternativas de tratamento.

 Odontologia: obrigação de meio ou de resultado?
  A Odontologia é uma ciência de meios e não de resultados, exata-

mente porque o cirurgião-dentista aplica todo o seu empenho no tra-
tamento, utilizando técnicas reconhecidas cientificamente, observan-
do os protocolos e a literatura odontológica, as limitações da ciência, 
além das limitações biológicas do paciente e da colaboração frente às 
recomendações profissionais.
  Há um verdadeiro comprometimento com o bem-estar físico, psíquico 

e social do paciente, não sendo possível garantir resultados específi cos ou 
determinados, uma vez que cada paciente poderá reagir de forma distinta 
a um mesmo procedimento ou tratamento, existindo inúmeros fatores que 
se tornam variáveis e muitas vezes determinantes quanto ao resultado.

 esTRATÉGiAs PReVeNTiVAs
  Prontuário Odontológico: é dever ético do cirurgião-dentista a ela-

boração do prontuário odontológico composto por: ficha de anamnese 
assinada pelo paciente; ficha clínica com a descrição dos procedimen-
tos realizados cronologicamente e com assinatura do cirurgião-dentista 
e do paciente, que demonstrará sua ciência sobre os avanços do caso; 
termo de consentimento esclarecido sobre os propósitos, riscos, custos 

Como minimizar riscos no exercício da Odontologia

e alternativas de tratamento; exames complementares (clínicos, radio-
lógicos entre outros); anotações de condutas do paciente e intercorrên-
cias; cópia de atestados, de prescrições medicamentosas e de encami-
nhamentos para outros profissionais da saúde, sempre contendo assi-
natura do paciente para demonstrar seu conhecimento sobre os fatos.
  Relação profissional-paciente: preocupar-se em agir com respei-

to, cautela e atenção, pois grande parte dos processos éticos e judi-
ciais tem início a partir da quebra de confiança, do desgaste na relação 
entre paciente e cirurgião-dentista, ausência de documentação (pron-
tuário) e diálogo.
  Compromisso entre as partes: é fundamental que o cirurgião-dentista 

elabore o planejamento de tratamento com consentimento esclarecido, 
contrato de prestação de serviço, realizando adequado preenchimento do 
prontuário e guarda da documentação.

Hoje em dia, não basta ao cirurgião-dentista investir no aprimoramen-
to profissional e na aquisição de equipamentos de última geração. O pa-
ciente tem exigido dos profissionais um tratamento mais humanizado. 
Ele deseja sentir-se valorizado e, sobretudo, respeitado. Nesse sentido, 
suas expectativas, anseios, necessidades e cobranças aumentam con-
sideravelmente, obrigando o cirurgião-dentista a se adequar na forma 
com que presta o seu serviço, priorizando o diálogo.

Normalmente, um paciente lhe procura com um problema a ser resolvi-
do, já em situação de dor, vergonha, medo, ansiedade, estresse e fragilida-
de, inclusive psicológica. Qualquer ação ou descuido pode ser motivador 
para uma denúncia ou um processo ético e judicial. Não há dúvidas de que 
toda atividade do cirurgião-dentista visa fazer o bem e evitar o mal, com 
necessário equilíbrio entre a competência profi ssional e o respeito pelos 
direitos do paciente, que deposita em suas mãos a sua própria vida.

Minimizar riscos no exercício da profissão implicará em reconhecer a 
importância da elaboração do prontuário, o contexto do atendimento 
odontológico, garantindo a comunicação com o paciente e a valoriza-
ção do ser humano como um todo.
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CROSP implanta Termo de 
Ajustamento de Conduta

Recém-aprovado pela Diretoria, o CROSP já colocou em prática a 
aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O instrumento 
busca imprimir mais agilidade ao trabalho do Setor de Fiscalização e da 
Comissão de Ética, principalmente no que se refere aos anúncios, propa-
gandas e publicidade em Odontologia, praticados irregularmente por 
pessoa física ou jurídica.

A implantação do TAC se deu efetivamente em 25 de novembro e seus 
resultados prometem ser signifi cativos. O novo instrumento poderá ser 
celebrado com a fi nalidade de orientação, visando coibir e cessar a prá-
tica de infrações éticas e a reincidência, garantindo celeridade nos pro-
cedimentos da fi scalização e da ética.

eQUiPe DA “FORÇA TAReFA” 
TAMBÉM iNiCiA seUs TRABALHOs
Além da implantação do TAC, o setor de fiscalização do CROSP 

deflagrou dias atrás um novo serviço, denominado de Força Tare-
fa. Uma equipe de fiscalização específica já está disponível para 
atender o mais breve possível as denúncias que são encaminhadas 
ao Conselho diariamente. Ao receber uma queixa, a meta é rapida-
mente realizar a diligência, procedendo, inclusive, a aplicação do 
TAC quando for o caso.

Nos períodos em que não houver denúncias, a equipe realizará blitz 
em locais onde já ocorreram casos de panfl etagens, propagandas fora 
dos padrões éticos ou outras irregularidades. As denúncias poderão ser 
feitas através do site do CROSP ou de e-mail. 

Duas pessoas que ofereciam serviço odontológico sem qualifi cação técnica ou 
devida habilitação legal foram presas em Diadema, São Paulo, em 5 de outubro. 
Segundo informações da equipe de investigações da 4ª Delegacia de Polícia da ci-
dade, chefi ada pelo delegado Miguel Ferreira da Silva, os falsos dentistas chegavam 
a atender até 15 pacientes diariamente e cobravam R$ 75 por consulta, realizando 
procedimentos ortodônticos, como instalação e manutenção de aparelhos.

O consultório funcionava em um imóvel residencial, sem a presença de ci-
rurgião-dentista. Não honrava os devidos cuidados de biossegurança e higie-
ne, o que gerou a apreensão de instrumentais e equipamentos odontológicos.

Os materiais e instrumentais apreendidos eram de ativação do aparelho 
ortodôntico e para outras técnicas exclusivas dos cirurgiões-dentistas. A uti-
lização ou manutenção sem acompanhamento por profi ssional legalmente 
habilitado gera prejuízos à saúde bucal da população.

O setor de Fiscalização do CROSP tem recebido diversas denúncias de exercício 
ilegal da Odontologia, principalmente na Capital e Grande São Paulo. Normal-
mente se referem a divulgação ilegal nas redes sociais, como em perfi s do Face-
book, e queixas gerais de pacientes e colegas de profi ssão.

Com o objetivo de erradicar tais desvios de conduta, o Conselho mantém con-
tato constante com a Delegacia Especializada em Crimes contra a Saúde Pública 
de São Paulo e com os Centros de Vigilância Sanitária dos municípios paulistas.

“Estamos em estreito relacionamento e contato com as autoridades policiais 
e sanitárias, colaborando com investigações de crimes contra a saúde pública 
e solicitando apoio nas ações de averiguações e suspeitas de exercício ilegal 
iniciadas por nossos agentes fi scais. O trabalho em conjunto gera resultados 
positivos, que são revertidos automaticamente à população”, diz Cláudia Santi, 
supervisora do setor de Fiscalização do CROSP.

O Conselho reconhece as relevantes ações adotadas não só pela 4ª Delegacia 
de Polícia de Diadema, como também pela Delegacia Especializada em Crimes 
Contra a Saúde Pública de São Paulo, que culminam na defesa e proteção da saú-
de da sociedade. Para enviar uma denúncia entre em contato pelo telefone (11) 
3549-5500 ou pelo e-mail fi scalizacao@crosp.org.br

Falsos dentistas 
presos em DiademaComo minimizar riscos no exercício da Odontologia

Exercício ilegal da 
Odontologia em Barueri

Flagrante em Juquitiba

Em 14 de novembro, o Setor de Fiscalização do CROSP apurou mais uma 
suspeita de exercício ilegal da profi ssão, em Barueri, São Paulo. Foi constatado 
que Rodrigo Leite Benavides, atendendo em estabelecimento odontológico, 
não possuía inscrição nos Conselhos Regional e Federal de Odontologia. Foi 
lavrado Boletim de Ocorrência (B.O.) e o indiciamento está em processo.

Na ocasião, os fi scais do CROSP compareceram ao consultório odonto-
lógico para verifi car a eventual regularização do suspeito. Questionado, 
ele forneceu um número de inscrição que não consta no sistema do Con-
selho de São Paulo nem no CFO. Imediatamente, a fi scalização acionou a 
Polícia, mas Rodrigo evadiu-se do local.

Um Boletim de Ocorrência enquadrou o falso dentista nos seguintes 
artigos do Código Penal: 282, exercício ilegal da Odontologia; e 304, uso 
de papéis falsifi cados ou alterados. O caso está em andamento na 2ª De-
legacia de Polícia de Barueri.

Após recebimento de denúncia anônima, em 19 de novembro, o Setor de 
Fiscalização do CROSP flagrou mais um crime de exercício ilegal da profis-
são no Estado de São Paulo. Os fiscais constataram a existência de estabe-
lecimento odontológico em funcionamento na região central de Juquitiba, 
interior de São Paulo, onde parte dos atendimentos era realizado por estu-
dantes de Odontologia.

No momento da inspeção, estavam presentes e em atendimento duas 
alunas, sem vínculo de estágio ou devido acompanhamento acadêmico, 
ambos obrigatórios segundo a Lei Federal nº 11.788/08 e Resolução CFO 
(Conselho Federal de Odontologia) nº 063/2005. Os fiscais do CROSP acio-
naram a polícia e solicitaram a presença do cirurgião-dentista proprietário 
que, ao se apresentar, foi conduzido com os demais à delegacia para lavra-
tura de Boletim de Ocorrência (BO). Houve indiciamento dos envolvidos e 
o caso está em andamento.

“Esta é mais uma ação, cujo resultado demonstra a importância da comu-
nicação constante entre o CROSP e a sociedade, na busca da valorização 
do exercício ético da Odontologia e de salvaguardar a saúde da popula-
ção”, declara Cláudia Santi, supervisora do setor de Fiscalização do CROSP 
da Capital e grande São Paulo.
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Formação

Em 12 e 13 de novembro, o conselheiro Marco Manfredini e Roberta Rizzo, 
advogada da Comissão de Ética do CROSP, cumpriram agenda de reuniões em 
Brasília com o objetivo de exigir das autoridades a realização de exames de pro-
fi ciência aos egressos de cursos da área da saúde. Também estavam presentes 
nos encontros os representantes dos Conselhos Regionais de Farmácia (CRF-SP), 
Biomedicina (CRBM-1) e Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefi to-3). 

No primeiro dia, o grupo foi recebido pelo senador Cyro Miranda (PSDB), 
presidente da Comissão de Educação do Senado. Na ocasião, o parlamentar 
assumiu compromisso de iniciativa legislativa em favor da causa e confi rmou 
presença na Audiência Pública da Comissão de Educação da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo (ALESP), prevista para março de 2014, com a 
participação do Ministério da Educação e Saúde.

Em 13 de novembro, a comitiva foi recebida pelo deputado Federal Rober-
to Santiago (PSD-SP), presidente da Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público da Câmara e relator do Projeto de Lei 559/07, que autoriza 
os conselhos a exigirem a aplicação do exame de profi ciência como requisito 
à obtenção de registro profi ssional. Na reunião, foi entregue um documento 
ofi cial solicitando a realização de exames, assinado pelo CROSP e mais nove 
conselhos da saúde do Estado de São Paulo. 

Mais tarde, os representantes ainda foram recebidos pelo chefe de gabinete 
do deputado federal Rogério Carvalho (PT-SE), relator da Medida Provisória do 
Mais Médicos (621/13). O ofício assinado pelos Conselhos foi encaminhado ao 
mesmo e, simultaneamente, a todos os membros da Comissão de Trabalho da 
Câmara, pedindo agilidade na votação.

Essa iniciativa foi apoiada pelo CROSP e pelos Conselhos Regionais de Far-
mácia, Biomedicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Medicina (Cremesp), 
Biologia (CRBio-1), Educação Física (CREF4-SP), Enfermagem (Coren-SP), Fono-
audiologia (CRFa-2) e Medicina Veterinária (CRMV-SP). 

Em Brasília, Conselhos 
da Saúde reivindicam 
implantação de exames 
de profi ciência
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Parceria com a ABENO em prol da 
qualidade da formação dos CDs

O CROSP tem realizado diversas ações focando a qualifi cação da for-
mação profi ssional dos cirurgiões-dentistas. Mais um passo foi dado, em 
9 de dezembro: o Conselho assinou termo de parceria com a ABENO (As-
sociação Brasileira de Ensino Odontológico) para intensifi car o diálogo 
com os cursos de Odontologia, aperfeiçoando, assim, as ferramentas de 
aprendizado dos futuros cirurgiões dentistas. A ação abrangerá todo o 
Estado, aproveitando a presença do Conselho.

Na mesma data, foi realizada a primeira reunião de trabalho desta 
importante parceria. O CROSP e a ABENO convidaram coordenadores e 
dirigentes de todos os cursos de Odontologia do Estado para debater a 
ética na formação profi ssional. Também foi apresentada a Comissão de 
Ensino de Graduação em Odontologia, que fi cará responsável por coor-
denar as atividades desenvolvidas pelas duas instituições.

Fazem parte da Comissão os conselheiros do CROSP Rogério Kairalla 
e Mary Caroline Skelton-Macedo; os professores Maria Celeste Morita e 
Elisa Tanaka, da ABENO; Horácio Faig Leite, Silvio Issau e Estevão Kimpa-
ra, da UNESP (Universidade do Estado de São Paulo); Rui Brito e Rogério 
Motta, da SLMandic (São Leopoldo Mandic – Faculdade de Odontologia 
e Medicina); e Ana Estela Haddad e Dalton Ramos, da FOUSP (Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Paulo).

“Essa parceria nos possibilita debater com as instituições de ensino 
assuntos importantes, como o exame de profi ciência e a qualidade da 
formação. A adesão inicial das faculdades foi grande”, comenta a conse-
lheira Mary Caroline Skelton-Macedo. Na primeira reunião, compareceu 
a maioria dos representantes das faculdades de Odontologia do Estado. 

 O próximo encontro do grupo, que dará continuidade às discussões, 
está agendada para 1º de fevereiro de 2014, às 16h, durante o 32º CIOSP 
(Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo).

 CROsP e A eDUCAÇÃO DOs CiRURGiões-DeNTisTAs
Paralelamente, o Conselho tem atuado em relação à aplicação de exa-

me de profi ciência aos egressos, outra questão educacional importante. 
Atualmente, em conjunto com outros Conselhos da área da saúde, man-
tém diálogo constante com as autoridades públicas.

“Como o CROSP não tem como sua principal função realizar a avalia-
ção de cursos, estamos tratando desse assunto de outras formas, como 
nessa parceria com a ABENO”, diz Cláudio Miyake, presidente do CROSP.
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São Paulo é o Estado que concentra a maioria dos profi ssionais da saúde 
no Brasil: são 33%. Com o objetivo de discutir os problemas da formação 
profi ssional, o CROSP e mais 11 Conselhos Regionais da área da saúde têm 
dialogado com as autoridades públicas. 

Para tratar da questão, em 17 de outubro, aconteceu uma Audiência 
Pública entre os 12 Conselhos e a Comissão de Educação e Cultura da As-
sembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). O encontro proposto 
pelo deputado Estadual Carlos Neder (PT) reuniu os conselhos de Nutrição, 
Farmácia, Biomedicina, Educação Física, Biologia, Medicina Veterinária, Psi-
cologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Enfermagem, Medicina e o CROSP.  

Na sessão, os presidentes e representantes dos Conselhos tiveram a pala-
vra, sendo que houve convergência na maioria das questões abordadas por 
cada um. O grande número de denúncias de erros causados pela má forma-

Qualidade da graduação dos profi ssionais 
da saúde preocupa deputados de São Paulo

ção profi ssional, insatisfação dos usuários do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), superlotação de salas 
de aula, falta de laboratórios e outros problemas 
enfrentados nas universidades públicas e particu-
lares foram alguns dos desvios apontados. Outro 
consenso é o de que se os Conselhos pudessem 
ter uma participação mais efetiva no processo de 
formação, a qualidade seria elevada. 

Foi enfatizada a necessidade de uma for-
mação de nível superior que atenda, priorita-
riamente, a população dependente do SUS. 
Quando fez uso da palavra, Claudio Miyake, 
presidente do CROSP, declarou que o foco é a 
proteção da sociedade por intermédio da me-
lhoria da capacitação profissional. 

“O Conselho de Odontologia não representa 
apenas cirurgiões-dentistas, mas também técni-
cos e auxiliares de prótese dentária, além de téc-

nicos e auxiliares de saúde bucal, ou seja, elementos importantes no atendi-
mento do SUS. Todos queremos quadros bem formados para uma assistên-
cia adequada aos cidadãos”.

Claudio apontou também que muitos procedimentos que anteriormente 
eram realizados durante o curso de graduação, atualmente são deixados 
em segundo plano, para que posteriormente o aluno busque uma pós, ou 
curso de especialização.  Além disso, acrescentou que uma graduação de 
qualidade insufi ciente gera consequências graves para a comunidade e 
problemas a todos os conselhos de fi scalização.  

“Esperamos sensibilidade por parte das autoridades, pois com a união de 
todos, representamos mais de um milhão dos profi ssionais do Estado de 
São Paulo. É um público respeitável, que objetiva não uma ação corporati-
vista, mas sim iniciativas em prol da saúde.”

Conselhos de saúde e lideranças políticas registraram que o problema requer soluções imediatas 
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Dando continuidade à Audiência Pública, em 7 de novembro, a di-
retoria do CROSP se reuniu novamente com o deputado Carlos Neder 
na ALESP. O evento contou com a participação do CROSP e das Exe-
cutivas dos Conselhos Regionais de medicina, medicina veterinária, 
biologia, educação física, fisioterapia e terapia ocupacional, farmácia, 
biomedicina e nutrição.

Na ocasião, o parlamentar se comprometeu a solicitar um encontro 
entre os conselhos e o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, para 
discutir a qualidade da formação dos profi ssionais da saúde. Também 
foi acertada nova Audiência Pública da Comissão de Educação da ALESP 
para março de 2014, com a participação do MEC, Ministério da Saúde e 
parlamentares federais.

Na mesma oportunidade, outro tópico em pauta foi a retomada do Fó-
rum Suprapartidário em Defesa do SUS (Sistema Único de Saúde) e da Se-
guridade Social, criado na ALESP em 2005. 

Debate na ALESP 

Reunião com representantes da área conselhal 
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25 de outubro foi Dia do Cirurgião-Dentista. Mais recente-
mente, em 5 de novembro, comemoramos o Dia do Técnico 
em Prótese Dentária. Em 24 de dezembro, brindaremos ao 
Dia dos Técnicos e Assistentes em Saúde Bucal. 

Aproveitando essas datas simbólicas, o Conselho Regio-
nal de Odontologia de São Paulo (CROSP) parabeniza 

todos os profissionais da Odontologia que, através 
do exercício de seus nobres ofícios, contribuem 
para a construção de uma saúde bucal melhor em 

nosso Estado e país. 
É compromisso da atual administração do CROSP cami-

nhar lado a lado com você, profi ssional da Odontologia. 
Estamos e estaremos todos os dias a seu lado nas lutas 
por valorização e condições adequadas à boa prática. 

Nossa parceria com você é e sempre será essencial 
ao engrandecimento da Odontologia e, em particular, 
à assistência de qualidade aos pacientes.

Parabéns aos profi ssionais 
de Odontologia

Em seu terceiro ano de oferta, o curso de Especialização em Saúde 
da Família organizado pelo Projeto UNASUS – UNIFESP (Universidade 
Aberta do Sistema Único de Saúde – SUS e Universidade Federal de São 
Paulo) foi reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO). Re-
centemente também mereceu deferimento o pedido da UNIFESP para 
as três turmas (2011, 2012 e 2013).

Voltado para médicos, dentistas e enfermeiros vinculados à Estratégia 
de Saúde da Família do Estado de São Paulo, o curso tem duração de 12 
meses e visa ao aprofundamento de temas pertinentes à realidade do 
sistema de saúde brasileiro. Entre o período de 2010 a 2013, o curso já 
formou mais de 800 cirurgiões-dentistas. 

Ailton Morillas, presidente do CFO, declara que o reconhecimento recente 
da Saúde Coletiva e da Família aconteceu porque essa é uma especialidade 
relativamente nova. “A aprovação pelo plenário do CFO se deu após estudo 
e agora essa será uma área reconhecida e que conferirá títulos aos CDs”.

O professor Celso Zilbovicius, da UNIFESP, acredita que essa decisão é 
um avanço na questão de política nacional de saúde bucal e vê a deci-
são do CFO como uma possibilidade de oferecer um curso ainda melhor. 

“Esses profi ssionais agora terão a oportunidade de não só participar 
de um curso multidisciplinar com o reconhecimento pela UNIFESP, mas 
também de receber o título de especialista em uma área que, tradicio-
nalmente, era valorizada como especialidade da Odontologia.”

Em seu primeiro ano de oferta (2010-2011), os encontros presen-
ciais do curso de Especialização em Saúde da Família eram realizados 
somente na cidade de São Paulo, limitando a participação de outros 
municípios do Estado. Porém, já no ano seguinte, com o apoio da 
Secretaria Municipal de Saúde local e da UNIMAR (Universidade de 
Marília), os encontros passaram a acontecer também em Marília. A 
partir de 2012,  se expandiu para São José do Rio Preto, que aderiu ao 
projeto com o apoio da gestão de saúde local e da UNILAGO (União 
das Faculdades dos Grandes Lagos).

Curso de Especialização 
em Saúde da 
Família é aprovado

CFO estuda criação de 
critérios de formação 
para ASBs e TSBs

O Conselho Federal de Odontologia (CFO), em parceria com o CROSP, 
está realizando uma série de reuniões para desenvolver um manual 
on-line com o propósito de padronizar os critérios de formação dos 
Técnicos em Saúde Bucal (TSBs) e Auxiliares em Saúde Bucal (ASBs). 

“A proposta é elaborar um documento com informações que garan-
tam a qualidade do ensino, respeitando a Lei de Diretrizes Básicas do 
Ensino. O manual será originado a partir das reuniões, mas será cons-
truído em parceria com a Comissão de Ensino e a Comissão de Políticas 
Públicas do CFO. Em seguida, os critérios propostos serão encaminha-
dos ao plenário do Conselho para aprovação”, explica Maria Lucia Zarvos 
Varellis, conselheira da CROSP e presidente da Comissão de Registro de 
Técnicos em Saúde Bucal e Auxiliares de Saúde Bucal do CFO.

 A programação das reuniões possui encontros em conjunto com a Comis-
são de Ensino e a Comissão de Políticas Públicas do CFO e outras apenas com 
a Comissão de Registro de Técnicos em Saúde Bucal e Auxiliares de Saúde.

Da esq. para a dir.: Rubens Côrte Real, Marco Antônio Mandredini, Ailton Morilhas, Emanuel 
Dias de Oliveira e Silva, Celso Zilbovicius e Alberto Cebukin
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Em 1º de novembro, aconteceu a primeira reu-
nião da Comissão Nacional do Prêmio Brasil 
Sorridente, em Brasília. O CROSP foi repre-
sentado pelo conselheiro Marco Manfredini.

O encontro defi niu as diretrizes para o 
concurso em 2014: o formulário para ins-
crição será liberado no site do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO) no início do ano que vem; os municípios 
devem enviar as suas inscrições para o CROSP até 31 de maio; e a en-
trega do Prêmio aos vencedores da etapa nacional será em outubro. 

 
sOBRe O PRÊMiO
Instituído em 2005 pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e 

Conselhos Regionais (CROs), com o apoio do Ministério da Saúde, o Prê-
mio Brasil Sorridente tem homenageado, anualmente, os municípios 
que se destacam no zelo à saúde bucal. 

Em 2013, três prefeituras paulistas foram agraciadas: São Bernardo do 
Campo conquistou o primeiro lugar das etapas estadual e nacional, na 
categoria de municípios acima de 300 mil habitantes; Marília obteve se-
gunda colocação nacional no grupo de cidades com população de 50 
mil a 300 mil habitantes; e Motuca alcançou o terceiro lugar na classifi -
cação brasileira de municípios com até 50 mil habitantes.

Defi nidas as diretrizes 
do Prêmio Brasil 
Sorridente 2014

Em 1º de novembro, aconteceu a primeira reu-

do Prêmio Brasil 

Em 6 de novembro, o conselheiro Marco Manfredini representou o 
CROSP na inauguração do Laboratório Regional de Prótese Dentária em 
Mauá. O projeto, integrante do Programa Brasil Sorridente do Governo 
Federal, fornecerá próteses totais e removíveis.

Também marcaram presença o prefeito de Mauá, Donizete  Braga, a 
secretária municipal de Saúde, Lumena Furtado; a coordenadora de saú-
de bucal, Edilene Araujo Brock; além da diretora do Centro de Especiali-
dade Odontológica, Daniela Cohen.

“É uma iniciativa importante que amplia o acesso aos serviços de 
saúde bucal na região. O CROSP vê essa ação como mais um avanço, 
pois, além do benefício à saúde da população, permitirá a ampliação 
do mercado de trabalho para o cirurgião-dentista, TPD, TSB e ASB”, 
destaca Manfredini.

Anteriormente, em outubro, o presidente da Comissão de Ética do 
CROSP, Wilson Chediek, representou o Conselho na inauguração de 
um novo Centro de Especialidades Odontológicas em Santo André, 
na região do ABC. 

Uma conquista 
para a prefeitura de 
São Bernardo do Campo

Na manhã de 24 de outubro aconteceu a solenidade de entrega do Prêmio 
Brasil Sorridente à prefeitura de São Bernardo do Campo, região do ABC Pau-
lista, vencedora das etapas estadual e nacional na categoria de municípios aci-
ma de 300 mil habitantes. A cerimônia contou com a presença do presidente 
do Conselho Regional de Odontologia (CROSP), Claudio Miyake, e membros 
da diretoria, além de autoridades públicas.

Em seu discurso, o presidente do CROSP parabenizou a cidade e os profi s-
sionais de Odontologia, pelos resultados obtidos. Na ocasião, o professor An-
tonio Carlos Frias, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 
(FOUSP), apresentou estudo epidemiológico recente da saúde bucal de São 
Bernardo do Campo, que demonstra um índice CPO-D de 1,01 em crianças de 
12 anos, valor inferior à metade da média nacional.

“A saúde bucal tem avançado em São Paulo, assim como no Brasil, mas de-
vemos ter a consciência de que há muito trabalho a fazer para oferecer um 
serviço de excelência à população. A prefeitura de São Bernardo do Campo se 
mostra como um modelo nessa empreitada!”, declara Claudio Miyake.

São Paulo ganha mais dois  
serviços odontológicos
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Marco Manfredini representou 
o CROSP em Mauá
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Campanha de prevenção 
contra o vírus da 
Hepatite C 2013 realiza 
mais de 1600 testes

Expostos ao risco ocupacional, profissionais de saúde como os 
cirurgiões-dentistas formam um dos grupos de maior risco de 
contrair a Hepatite C; isso por estarem constantemente em con-
tato com sangue. O mesmo vale para técnicos em saúde bucal, 
auxiliares de saúde bucal, técnicos em prótese dental e cônjuges.

Preocupado com essa importante questão de saúde pública, o 
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) tem leva-
do a campanha para a detecção do vírus a importantes polos pau-
listas, como Lins, Bauru, Marília, Araraquara, São José do Rio Preto, 
Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Presidente Prudente.

Entre agosto e novembro, a campanha realizou 1648 testes gra-
tuitos, dos quais três resultados foram positivos. A ação preventi-
va é executada em parceria com a APCD (Associação Paulista de 
Cirurgiões-Dentistas), desde 2012. 

Para o diretor da APCD de Marília, João Augusto Sant’Anna, a inicia-
tiva é muito positiva. “Além dos colegas da cidade, também partici-
param cirurgiões-dentistas de Garça e Pompéia, que fazem parte da 
nossa Regional. Agradeço ao Conselho pela campanha!”. 

“Esse programa já foi feito em várias cidades paulistas e agora a 
estamos priorizando o interior do Estado. É um projeto importante 
porque quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor é a possibili-
dade do atendimento posterior”, relata o conselheiro Nilden Carlos 
Alves Cardoso. 

A Hepatite C é uma doença silenciosa que atinge uma em cada 
33 pessoas no planeta. É transmitida pelo vírus VHC, quando o san-
gue contaminado entra na corrente sanguínea. Entre 70% a 85% 
das infecções pelo vírus da Hepatite C transformam-se em casos 
crônicos, podendo até evoluir para doenças mais graves, como cir-
rose e câncer de fígado. No Brasil, aproximadamente 3 milhões de 
pessoas podem ter tido contato com o VHC. 

Araraquara

São José do Rio Preto

Presidente Prudente

nários e associados do CROSP em Educação Infantil, Ensino Fundamental 
I e II, Ensino Médio e Curso de Línguas Estrangeiras (Centro de Línguas 
Estrangeiras Mackenzie – SP).

No ato da matrícula, o associado deve levar sua Declaração de Habilita-
ção Legal (DHL), que pode ser solicitada no Portal do CROSP, na aba Ser-
viços. O funcionário terá de apresentar o último holerite ou declaração do 
conveniado. O dependente direto precisa comprovar vínculo com funcio-
nário ou associado, nesse último caso também deverá apresentar o DHL.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o CROSP, pelo portal www.
crosp.org.br, no Espaço Fale Conosco. 

O CROSP formalizou parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Cirurgiões-dentistas, técnicos em prótese dentária, técnicos em saúde bucal, 
auxiliares em saúde bucal, funcionários do Conselho e dependentes diretos 
receberão descontos em diversos cursos. O benefício já está em vigor.

De acordo com o contrato, profi ssionais da Odontologia, funcionários 
do CROSP e dependentes diretos terão 10% de desconto na matrícula e 
nas mensalidades de todos os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, Stricto 
Sensu e de extensão, ministrados nas Unidades Mackenzie de São Paulo, 
Alphaville, Campinas e Rio de Janeiro. 

Também há abatimentos na matrícula e parcelas para fi lhos de funcio-

Parceria com Mackenzie
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ANS
Cirurgião-dentista, mobilize-se. 

Visite a página de relacionamento 

com os prestadores da ANS (Agên-

cia Nacional de Saúde Suplementar) 

e encaminhe suas opiniões, críticas 

e sugestões: http://www.ans.gov.

br/index.php/planos-de-saude-e

-operadoras/espaco-da-operadora/

central-de-atendimento-operadoras

CADE
É importante que todos denun-

ciem a formação de cartel e mono-

pólio, bem como o abuso de poder 

de algumas operadoras. Para tan-

to, acesse o site do CADE (Conse-

lho Administrativo de Defesa Eco-

nômica) do Ministério da Justiça, 

no endereço eletrônico:  http://

portal.mj.gov.br/sde/data/Pages/

MJ6E565019PTBRNN.htm

CROSP
É fundamental também en-

caminhar ao CROSP as suas 

impressões sobre a Odonto-

logia na saúde suplementar, 

para que possamos obter 

um retrato real do setor e 

embasar as próximas ações. 

Para isso, envie e-mail para 

etica@crosp.org.br.

5ª Paralisação Nacional 
contra os abusos dos 
planos odontológicos

O CROSP apoiou a 5ª Paralisação Nacional contra os abusos e ilegalida-
des das operadoras de planos odontológicos, em 25 de outubro, convoca-
da pela CNCC (Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos). Tam-
bém participaram da luta a Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas 
(ABCD), Associação Brasileira de Odontologia (ABO), Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), Federação Interestadual dos Odontologistas (FIO) e Fe-
deração Nacional dos Odontologistas (FNO).        

O intuito do protesto foi conscientizar a sociedade sobre a realidade do mer-
cado de planos odontológicos, expondo abusos cometidos e alertando quan-
to à baixa remuneração oferecida aos profi ssionais de Odontologia.  

Prefeitura de SP atende CROSP e autoriza concurso 
público para profi ssionais da Odontologia

O CROSP comunica a autorização para a realização de concur-
so público da Prefeitura do Município de São Paulo para profi s-
sionais da Odontologia. A medida foi publicada no Diário Ofi cial, 
em 24 de outubro. 

A atual gestão do CROSP solicitou no primeiro semestre ao 
prefeito Fernando Haddad a abertura imediata de prova para 
o provimento de profissionais de saúde bucal na rede, uma 
vez que há déficit de centenas de trabalhadores atualmente.

A Secretaria Municipal de Saúde oferecerá 200 vagas para 
cirurgiões-dentistas, 50 para TSB, 148 para ASB e três para téc-
nico em prótese dentária. 

Confi ra a publicação completa em: http://www.docidadesp.
imprensaofi cial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=E5B9LVDO2
7004eD1PVSL882CN63&PalavraChave=concurso.
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Lutas da classe

Problema já 
levou a classe 

várias vezes 
a protestos 

públicos

Prova exige boa preparação 
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Em audiência realizada em 17 de dezembro com a diretoria do CROSP, o se-
cretário estadual de Saúde, David Uip, manifestou apoio à equiparação salarial 
entre cirurgiões-dentistas e médicos.

O CROSP apresentou ofício, reiterando a demanda pela equiparação salarial na 
rede estadual e formalizou a entrega de cópia do abaixo-assinado elaborado pela 
Comissão de Servidores Públicos Estaduais com mais de duas mil assinaturas.

David Uip se comprometeu a levar a demanda de imediato ao governador Ge-
raldo Alckmin. “Não preciso ser convencido da necessidade da equiparação, pois 
tenho a certeza de que esta demanda é justa e quero resolver este assunto”, afi r-
mou ao presidente do CROSP, Claudio Miyake, e ao secretário Marco Manfredini.

O secretário estadual da Saúde se dispôs, inclusive, a verifi car junto aos ór-
gãos do governo estadual se a demanda poderá ser incluída no projeto de Lei a 
ser enviado pelo Executivo para a reformulação do plano de carreira.

O CROSP também debateu com David Uip ações relativas às políticas públicas 
de saúde bucal, como fl uoretação das águas, Odontologia Hospitalar e a neces-
sidade da criação do cargo de Apoiador de Saúde Bucal nas 17 direções regio-
nais de saúde. O secretário, mais uma vez, colocou-se à disposição do avanço da 
Odontologia no Estado de São Paulo.

David Uip recebe o CROSP e manifesta apoio

A equiparação salarial entre médicos e cirurgiões-dentistas tem sido pauta 
de discussão entre os deputados estaduais. Recentemente, os parlamentares 
Mauro Bragato (PSDB), Fernando Capez (PSDB) e Itamar Borges (PMDB) mani-
festaram apoio à causa. 

Em 16 de setembro, o deputado Mauro Bragato encaminhou ofício à Se-
cretaria Estadual de Saúde solicitando a equiparação. No documento, cita a 
Lei Federal nº 3.999, de 21 de dezembro de 1961, que igualou os direitos tra-
balhistas entre as duas categorias. Pontua, ainda, que a Lei Complementar nº 
1.193, de 2 de janeiro de 2013, estabeleceu diferença signifi cativa na remune-
ração das classes, que permanecem com carga horária igual.

Fazendo uso das mesmas leis como argumentos, em 4 de outubro, o de-
putado Itamar Borges ofi ciou o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, solicitando providências com relação à questão. 

Visando também a defesa profissional da classe odontológica, o depu-
tado Fernando Capez (PSDB) publicou, em 30 de outubro, no Diário da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), requerimento da 
criação de um plano de carreira para os cirurgiões-dentistas. O documento 
foi encaminhado ao Governador.

No texto, Capez justifi ca a medida citando a Lei Complementar nº 341/1984 
e o Decreto nº 21.953/1984, que regulamentavam a carreira médica, e foram 
revogados pela Lei Complementar n.º 1.193. 

“A nova norma acarretou um vácuo normativo quanto à carreira dos 
cirurgiões-dentistas, criando distorções, como a diferença salarial signi-
ficativa entre as duas categorias, mesmo quando possuem semelhantes 
jornadas de trabalho”, diz um dos trechos da indicação.

Ações como essas são impulsionadas pela atividade do Grupo de Trabalho 
dos Cirurgiões-Dentistas da Rede Estadual, coordenado  por Lúcia Pontes, que 
atua periodicamente na ALESP, dialogando com todos os parlamentares. 

Deputados Estaduais apoiam equiparação 
salarial entre médicos e cirurgiões-dentistas

Secretário recebe ofício do Conselho reiterando demanda por equiparação salarial
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Também já se manifestaram a favor da equiparação salarial os Deputados 
Estaduais Roberto Massafera, André do Prado e Carlos Gianazzi.



CROSPem notícia

13

Servidores do Estado cobram do governador 
equiparação salarial com os médicos
A Comissão de cirurgiões-dentistas servidores públicos do Estado de São Paulo encaminhou dias atrás  ao 
governador Geraldo Alckmin uma nota oficial cobrando a imediata equiparação salarial com os médicos.  
O pleito tem apoio total do CROSP. Confira a seguir o documento enviado ao Palácio dos Bandeirantes. 

Plano de carreira e equiParação salarial 

entre cirurgiões-dentistas e médicos 

funcionários Públicos do estado de são Paulo

Os cirurgiões-dentistas, servidores públicos estaduais, dos diversos setores 

de atenção, unidades de saúde, hospitais, institutos de pesquisa e centros de 

especialidades aguardam o cumprimento do compromisso assumido pelo 

governador Geraldo Alckmin no sentido de restabelecer a equiparação sala-

rial com profissionais médicos.

É sabido que historicamente as duas categorias profissionais – médicos e 

cirurgiões-dentistas – possuíam equiparação salarial e esta foi des-

feita em janeiro de 2013 com a criação do plano de carreira médica 

pelo governo do Estado de São Paulo.

Esta reivindicação se justifica por ser a Odontologia, juntamente 

com a medicina, ramo da saúde que tem a atribuição do diagnóstico, 

da prescrição e do tratamento, lembrando que a própria Lei do Ato Mé-

dico reconhece esta prerrogativa.

Sabe-se que para o próximo dia 16 de dezembro a Secretaria de Estado 

da Saúde apresentará uma proposta de plano de carreira de várias catego-

rias da saúde.

Temos a certeza de que nesta ocasião o governador Geraldo Alckimin cum-

prirá o compromisso assumido em março de 2013, de recuperar a equipara-

ção salarial, tratado com o então presidente do Conselho Regional de Odonto-

logia – CROSP, Emil Razuk, em reunião para tratar especialmente deste  

assunto. O governador concordou e prometeu cuidar pessoalmente 

desta causa, restabelecendo a equiparação salarial. Aliás, este com-

promisso foi reiterado na posse do atual presidente do CROSP, Cláudio 

Miyake no Palácio dos Bandeirantes, em maio de 2013.

Salientamos que devido ao longo período decorrido desde en-

tão, sem a manifestação do governador, a nossa categoria se mobilizou 

constituindo uma comissão com o propósito de garantir a sua promessa. 

Esta causa conta com o apoio de diversos parlamentares, sociedade civil  e 

profissionais da área representados no abaixo assinado disponível no site  

www.peticaopublica.com.br/?p1=P2013N43020 .

Certos de contarmos com a sua atenção, subscrevemo-nos.

COMISSÃO DE CIRURGIÕES DENTISTAS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Paulo, 2 de dezembro de 2013.
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Associativismo

APCD empossa novas 
diretorias em todo 
Estado de São Paulo

tário do Conselho Eleitoral da APCD; José Luiz Negrinho, presidente do 
Conselho de Regionais da APCD; Ueide Fontana, presidente do Conse-
lho Deliberativo da APCD; Reinaldo Brito e Dias, presidente do Conse-
lho Fiscal da APCD; Adriano Albano Forghieri, Luiz Zamuner, presidente 
do Conselho Eleitoral da ABCD; Claudio Barbosa Fontes, vice-presiden-
te da ABCD, representando o presidente Silvio Cecchetto; Gilberto Na-
talini, vereador de São Paulo; Cláudio Miyake, presidente do CROSP e 
Knud Sorensen, vice-presidente do setor odontológico da Abimo.

O CROSP prestigiou a solenidade com a presença dos conselheiros Ueide 
Fontana, Rogério Adib Kairala, Nilden Carlos Alves Cardoso e Rada El Achkar 
da Silva.

“O Conselho, por intermédio de sua diretoria, parabeniza os colegas 
da APCD e da ABCD, lembrando que estaremos sempre juntos nas lu-
tas em defesa de nossa classe. Sorte e sucesso ao Adriano, ao Silvio e a 
todas as diretorias das dezenas de regionais e núcleos e suas equipes”, 
pontua o presidente Claudio Miyake. As diretorias empossadas coman-
darão a APCD pelos próximos três anos.

Tendo como presidente eleito de sua central Adriano Albano Forghieri, 
a APCD deu posse às suas diretorias de todo o estado na noite de 22 
de novembro, no auditório nobre da sede de Santana, em São Paulo. 

Também foi empossada a diretoria da ABCD, que segue comandada por 
Silvio Cecchetto. 

A cerimônia foi prestigiada por centenas de colegas e familiares de CDs. 
Compuseram a mesa de abertura (foto acima) Roberto Shigueru Mat-
suda, presidente do Conselho Eleitoral da APCD;Alfredo Marotti, secre-

Em 23 de novembro, o CROSP participou de reunião do Conselho de Regio-
nais da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD). Na oportunidade 
foram anunciadas mudanças nas diretorias do CORE.

No triênio 2013-2016, o Conselho de Regionais será presidido por Roberto Mi-
guita, da APCD São Miguel Paulista. Anteriormente o cargo estava sob a respon-
sabilidade de José Luiz Negrinho, da Baixada Santista.

Felipe Bedran Filho, de Rio Claro, e Marcos Antonio Martins, de Guarulhos, as-
sumem como 1º e 2º vice-presidentes, respectivamente. Ainda fazem parte da 
nova administração: Gilberto Gomes (APCD Tucuruvi), antes vice-presidente e 
agora secretário; e a tesoureira Léa de Oliveira Záccaro (APCD Jacareí), no lugar 
de José Mario de Mattos Baldo. 

Prestigiando o evento estavam o presidente do CROSP, Claudio Miyake, e 
Nilden Carlos Alves Cardoso, presidente da Comissão de Tomada de Contas.

Mudanças do comando do CORE
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Posse da nova 
diretoria da ACDBS

Em 25 de novembro, a conselheira Rada El 
Achkar da Silva representou o CROSP na soleni-
dade de posse da nova diretoria da Associação 
dos Cirurgiões-Dentistas da Baixada Santista 
(ACDBS). Os empossados administrarão a ins-
tituição no triênio 2013 – 2016.

Compondo a mesa estava a Executiva da 
ACDBS gestão 2010-2013: Braz Antunes Mattos 
Neto, presidente; José Luiz Negrinho, vice-pre-
sidente; e Lamartine Lelio Busnardo, presidente 
do Conselho Deliberativo. Também prestigiaram 
a posse José Luiz Negrinho, presidente eleito da 
ACDBS (gestão 2013-2016); Fabio Baptista, presi-
dente do Sindicato dos Odontologistas de San-
tos; Antonio Fernandes Ventura, presidente do 
Conselho da Unicred Metropolitana; e Antonio 
Silva, vice-presidente da Associação dos Protéti-
cos Dentários da Baixada Santista e Litoral.

Ao fazer uso da palavra, Rada parabenizou a 
diretoria empossada e destacou a importância 
da participação ativa da nova geração de pro-
fi ssionais na Associação, visando ao crescimen-
to e fortalecimento  contínuos da Odontologia. 

Também tomaram posse os conselheiros 
acadêmico, deliberativo, fi scal, eleitoral e de 
nova geração.

Mesa solene com dirigentes eleitos
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Tomou posse em 25 de novembro a nova diretoria da APCD-São José do 
Rio Preto. Realizada no Salão Social da Associação, a solenidade foi presti-
giada por ex-presidentes, familiares dos diretores e outros colegas cirurgi-
ões-dentistas, comprovando a união em torno das lideranças locais.

Claudio Miyake, presidente do CROSP, compareceu à sessão solene e pa-
rabenizou Carlos Alberto Buchala, eleito presidente da APCD, colocando 
o Conselho à disposição para as empreitadas em prol da valorização dos 
cirurgiões- dentistas e a saúde bucal da população da região. 

Fizeram parte da mesa solene o presidente da APCD, José Sidnei Fran-
ceschi; o eleito Carlos Alberto Costa Neves Buchala; o 2º vice-presidente da 
APCD Central, Antonio Tadeu Martins; o presidente do Conselho Eleitoral, 
Manoel Cesar Vallejo; além de Claudio Miyake.  

HisTÓRiA 
Há 86 anos, apesar de São José do Rio Preto ser uma pequena cidade e 

contar com pouco mais de uma dezena de cirurgiões-dentistas, o empre-
endedorismo e o espírito de união levaram um grupo de profi ssionais a 
fundar a Regional da APCD.  Logo, a entidade já possuía uma sede na Ave-
nida Bady Bassitt, uma das principais da cidade.

O crescimento da entidade levou-a a mudar na década de 70 para a atual 

Nova diretoria na APCD-SJRP

sede, que ocupa uma área de 8.000 metros quadrados na zona sul da ci-
dade.  Nesta, que é uma das maiores sedes de Regionais do Estado de São 
Paulo, os associados dispõem de uma infraestrutura completa para ativida-
des acadêmico-científi cas, sociais, culturais, esportivas e de lazer.
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Os formandos da primeira turma de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) de Pi-
racicaba receberam os certifi cados durante solenidade na Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), em 30 de novembro. O curso 

é fruto de uma realização conjunta da APCD e Uniodonto regional.
Representando o CROSP, estava o conselheiro Ueide Fernando Fontana, 

que parabenizou os envolvidos no projeto: Claudio Roberto Zambello, pre-
sidente da Uniodonto Piracicaba, e Sandra Aparecida Barroso Furlan, que 
preside a APCD Piracicaba.  Ainda, elogiou a parceria que a cidade mantém 
com APCD, CROSP e outros da área de saúde bucal.

Formatura de ASB 
em Piracicaba

Em 28 de novembro, o presidente do CROSP, Claudio Miyake, prestigiou 
homenagem promovida pela APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas) de Lorena a cinco cirurgiões-dentistas que contribuem para a 
classe odontológica local. Na tribuna da Câmara Municipal de Lorena, onde 
ocorreu o evento, o presidente palestrou sobre segurança no consultório 
odontológico e sobre as ações do CROSP em todo o Estado de São Paulo, 
destacando as parcerias que têm sido fi rmadas. 

Além de Claudio Miyake, compuseram a mesa solene representantes da APCD 
Lorena Rafael Carvalho Franco, atual presidente; Rogério de Lima Romeiro, atual 
primeiro vice-presidente;  Nilciane Santos Teixeira da Silva, atual segunda vice-
-presidente; Pedro Augusti Leite, ex-presidente; Elisangela Rodrigues, secretária 

APCD Lorena faz homenagem a cirurgiões-dentistas da cidade
municipal de Saúde; e Marcio Aurélio Rodrigues Alves, chefe de gabinete de Luiz 
Fernando de Almeida Ribeiro, presidente da Câmara Municipal.

“Fiquei satisfeito por participar de um evento que valoriza o cirurgião-
-dentista. Com empenho e dedicação, os homenageados ultrapassam os 
limites regionais e colaboram para as conquistas da classe como um todo!”, 
declara o presidente do CROSP.

Segundo o Estatuto da APCD, os títulos de sócios beneméritos devem ser 
entregues àqueles que têm uma vida dedicada à classe odontológica e ao 
serviço à população. Receberam a congratulação os doutores Mario Cesar 
Munhoz Leite, Paulo Panal de Morais, Benedito Marcondes Neto, Atilla Si-
ktar Suvegas e Francisco Fradique de Oliveira.
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Em 8 de novembro, o presidente do CROSP, Claudio 
Miyake, e o presidente da APCD (Associação Paulista de 
Cirurgiões-Dentistas), Adriano Forghieri, cumpriram vi-
sita ao secretário municipal da Saúde de Marília, Márcio 
Travaglini, para parabenizar o município pelo Prêmio 
Brasil Sorridente. A prefeitura fi cou em primeiro lugar 
na etapa estadual e em segundo na nacional entre as 
cidades de 50 mil a 300 mil habitantes.

Na ocasião, o presidente do CROSP parabenizou 
Marília por ser um modelo para todo o Estado. “Quan-
do se prioriza a saúde bucal, o resultado aparece e a população é a gran-
de beneficiada”.

Adriano Forghieri destacou a evolução das políticas públicas em Odonto-
logia na última década, mas reforçou que ainda é preciso investir mais. “O 
país é o que forma mais dentistas, no entanto, é fundamental utilizar esse 
potencial qualifi cado em benefício da sociedade”.

Também foram tratados assuntos relacionados aos projetos a serem im-

Conselho 
parabeniza Marília 
por performance 
no Prêmio Brasil 
Sorridente

plantados na área da saúde bucal, assim como a situação dos profi ssionais 
da Odontologia na rede pública municipal. Atualmente, Marília conta com 
60 CDs e 40 auxiliares na rede pública, que realizam cerca de 90 mil aten-
dimentos básicos ao ano. O Centro de Especialidade Odontológica (CEO) 
atende aproximadamente 60 pacientes-mês.

A reunião contou ainda com a presença do presidente da APCD-Marília, João 
Augusto Santana, e da equipe de coordenação da saúde bucal do município.

Secretário de Saúde e equipe recebem CROSP e APCD
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Viver em grandes metrópoles, como São Paulo, não é exatamente um 
sinônimo de tranquilidade. Diariamente a riscos de episódios de violên-
cia, acidentes automobilísticos e até de catástrofes naturais. Aliás, isso 
vale para a Capital e também para o interior. 

Ninguém vai fi car escondido em casa por conta disso, lógico. Mas vale se 
precaver; afi nal, vai que... É por isso que todos os inscritos do CROSP tem 
direito a um seguro de vida como benefício, que já atendeu a centenas de 
famílias e distribuiu alguns milhões em indenizações. 

Resolvemos abordar essa questão, pois ao quitar a anui-
dade do Conselho estará automaticamente coberto por 
um seguro de vida da Caixa Econômica Federal, com inde-
nização de R$45 mil para morte acidental e de R$25 mil por 
morte natural ou invalidez permanente por acidentes. 

A guia da anuidade de 2014 pode ser recolhida pre-
ferencialmente na Caixa Econômica Federal ou Lotéri-
cas, ou em qualquer banco pertencente ao sistema de 
compensação nacional. O pagamento em cota única 
pode ser feito até 31 de janeiro próximo no valor de  R$ 
358,29, até 28 de fevereiro, R$ 367,71, ou até 31de mar-

Seguro de vida: quite a anuidade CROSP e garanta sua tranquilidade
ço, R$ 377,14. O recolhimento também pode ser dividido em cinco parce-
las consecutivas sendo a primeira de R$ 75,42, com  vencimento em 31 de 
janeiro de 2014, e as demais parcelas mensais de R$ 75,43.

Atenção: o pagamento da anuidade é obrigatório e indispensável para 
o exercício legal da profi ssão, conforme dispõe a Lei 4324/64. Seu seguro 
passa a vigorar a partir da 0h do dia seguinte à quitação, seja da primeira 
parcela ou dacota única.

SEGURO

CD TPD ASB, TSB e APD

Morte Natural   e Invalidez 
Permanente por acidente               R$  25.000,00 R$  16.666,66 R$   5,000,00

Morte  Acidental  R$   45.000,00 R$  30.000,00  R$    9.000,00
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Interior

Várias solenidades de posse ocorreram no mês de novembro nas diversas regionais da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD).  A APCD Regional 
Botucatu, para o triênio 2013/2016, foi uma delas. O novo presidente eleito é Eduardo Kruppa de Menezes.

Ueide Fernando Fontana, conselheiro do CROSP, representou a entidade na ocasião, parabenizando a todos os presentes e agradecendo à gestão anterior, 
liderada por Felipe Tortolero Pierine. Também prestou homenagens à Ivete Chaguri, esposa de Walter Chaguri e mãe do delegado da seccional do CROSP em 
Botucatu, Walter Luiz Chaguri.

Entre o fi m de novembro e as primeiras semanas de dezembro, o CROSP, por meio de seu presidente e conselheiros, prestigiou as posses de diretorias das re-
gionais de Jundiaí, Bauru e Bragança Paulista. 

Durante a cerimônia de posse da Regional de Jundiaí, que contou com a presença do presidente do CROSP e do conselheiro Nilden Alves Cardoso, foi abordada 
a possibilidade de retornar a delegacia seccional do CROSP nas instalações da sede da APCD.

A Regional de Bauru empossou sua diretoria na presença de diversas autoridades locais, enquanto que em Bragança Paulista estiveram presentes o presidente 
da APCD Central, Adriano Forghieri, o novo presidente do CORE da APCD, Roberto Miguita, a presidente eleita do núcleo de Atibaia, Claudia Kurosawa e sua dire-
toria, assim como o presidente do CROSP.  

Confi ra, a seguir, os novos representantes das quatro regionais da APCD.

APCD ReGiONAL De BOTUCATU
Presidente – Eduardo Kruppa de Menezes
1º Vice-presidente – Cristiano Luis Maróstica
2ª Vice-presidente – Luciana Gonzalez Pereira Chaguri
Secretário-geral – Luiz Alexandre Scudeler
Tesoureiro-geral – Felipe Tortolero Pierine

APCD ReGiONAL De BAURU 
Presidente – Alba Maria Negrisoli Ribas

Marcando presença nas posses da APCD no interior

APCD Jundiaí

Conselheiro Nilden Cardoso 
com fi scal e delegado do 

CROSP de Jundiaí

APCD Bauru

APCD Bragança Paulista

1º Vice-presidente – Norberti Bernardineli
2º Vice-presidente – Paulo Amarante de Araujo
Secretário-geral – Morimassa Missaka
Tesoureira-geral – Lucia Helena Lima Andreatta

APCD ReGiONAL De BRAGANÇA PAULisTA 
Presidente – Gilmar Furquim de Souza
1º Vice-presidente – Antônio Luiz Pereira de Souza
2ª Vice-presidente - Eliana Pannunzio

Secretária-geral – Aline Nogueira
Tesoureira-geral – Thais Bonilha

APCD ReGiONAL De JUNDiAÍ 
Presidente – José Antonio Kachan Junior
1º Vice-presidente – Bruno Cordeiro Reiss
2º Vice-presidente – Everton Fernandes Trefi lio
Secretária-geral – Luciana Nechi Fragnan
Tesoureiro-geral – Luiz Carlos Trefi lio
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Brasília

Valor da bolsa do PROVAB para CDs sob questionamento
Em 7 de novembro, o Ministério da Saúde publicou o Edital nº 59, que torna 

público o processo de adesão de cirurgiões-dentistas e enfermeiros ao Progra-
ma de Valorização do Profi ssional da Atenção Básica (PROVAB). O CROSP enten-
de como positivo o espaço garantido à Odontologia, uma vez que o CD é um 
indispensável agente de saúde no setor público para garantia da saúde bucal e 
geral da população. Entretanto, questiona a diferença signifi cativa entre os va-
lores da bolsa oferecida pelo Programa aos médicos e aos cirurgiões-dentistas.

De acordo com o Edital, CDs e enfermeiros receberão R$ 2.976,26 mensais, 
enquanto que a bolsa dos médicos é de R$ 10 mil por mês. O Conselho discor-
da do valor da bolsa e, por essa razão, ofi ciou o Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, requerendo pronta avaliação e remuneração digna para a classe.

Audiência Pública debate 
inclusão da Odontologia 
na segurança do trabalho

Atentos aos assuntos parlamentares de interesse da classe odontológi-
ca, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, representado pelo 
conselheiro Nilden Carlos Alves Cardoso,  em conjunto com a Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas, representada por Edward Toshiyuki Mido-
rikava e João Rodolfo Hopp, compareceram e acompanharam os trabalhos 
legislativos durante a Audiência Pública em 3 de dezembro, em Brasília, 
Distrito Federal.

A audiência referiu-se ao PL 422/2007, de autoria do deputado Flaviano 
Melo (PMDB/AC), que trata da alteração da Consolidação das Leis Trabalhis-
tas no seu art. 162, Seção III e o art. 168, Seção V, do Capítulo V do Título II, 
visando à inclusão do monitoramento e promoção da saúde bucal como 
parte da proteção à saúde dos trabalhadores.

Na oportunidade, representantes da Comissão Especial do CFO apre-
sentaram argumentos de ordens técnica e social, que justificam o méri-
to do projeto, seguidos dos argumentos apresentados pelo presidente 

O cirurgião-dentista, além de elaborar diagnóstico, plano de tratamento e pres-
crições medicamentosas, é responsável por executar procedimentos clínicos e ci-
rúrgicos de alta complexidade, assumindo total risco pela atividade odontológica, 
o que justifi ca a valorização e tratamento igualitário ao dos médicos.

O processo seletivo visa a preencher vagas na Atenção Básica com foco nos 
Programas Saúde na Escola (PSE) e Brasil Sorridente, na modalidade trabalha-
dor/estudante. 

Os interessados podem se inscrever de 13 a 31 de dezembro pelo site: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profi ssional/area.cfm?id_area=1855. 
Para conferir o Edital, acesse: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visuali-
za/index.jsp?jornal=3&pagina=176&data=07/11/2013.

do CFO, Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Parlamentares, como Assis 
Melo (PCdoB/RS), Grilo (SDD/MG) e Marcos Rogério (PDT/RO) manifesta-
ram plenas convicções de que o referido PL não contraria a Carta Magna 
ao propor um resgate da lacuna histórica da promoção da saúde dos 
trabalhadores, por meio da normalização das práticas da Odontologia 
do Trabalho no âmbito da saúde ocupacional.

Edson Hilan, representando o coordenador de Saúde Bucal do Mi-
nistério da Saúde, Gilberto Pucca, também se manifestou favorável à 
aprovação do projeto de lei, afirmando que o Sistema Único de Saúde 
constitui parceiro e beneficiário das ações promotoras e preventivas em 
saúde voltada ao trabalhador.

Representando a Confederação Nacional das Indústrias, a cirurgiã-
-dentista Valena Silvia Guimarães Pereira manifestou-se contrária à 
aprovação do projeto de lei, alegando que os serviços assistenciais (en-
tenda-se curativos), administrados pelo Sistema S, em especial o SESI, 
já contemplariam esta necessidade, e que no entendimento do setor, a 
inclusão da Odontologia do Trabalho no campo da Saúde Ocupacional 
seria mais um custo ao empresariado.

Discursando de maneira concisa e fundamentada nos preceitos legais, o 
deputado Marcos Rogério, coautor do requerimento da Audiência Pública, 
salientou aceitar a discussão do PL 422/2007 quanto ao mérito, apesar de 
aprovados nas demais comissões pelas quais tramitou. Mas ressaltou que 
sua constitucionalidade é inconteste. Para sua justifi cativa, fez uma susten-
tação jurídica de forma muito clara e elucidativa.

Agora, pareceres e argumentos registrados na Audiência Pública seguem 
para análise dos membros da CCJC para posterior marcação da sessão de 
votação. O trâmite será monitorado pelo CFO, CROSP e APCD.

 
ReUNiÃO eM sÃO PAULO
Na mesma semana, o presidente do CROSP, acompanhado do Tesoureiro 

do CFO, Rubens Corte Real de Carvalho, realizou visita ao deputado Gui-
lherme Campos e ao ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab buscando 
sensibilizá-los sobre a relevância social da propositura.

 “Argumentamos que a inclusão da Odontologia nos processos de admis-
são e demissão trabalhistas é muito importante. As empresas terão fun-
cionários com boa saúde bucal e, portanto, menos risco de absenteísmo. 
O trabalhador terá uma saúde bucal adequada e os cirurgiões-dentistas 
estarão desempenhando seu papel, de garantir bem-estar aos cidadãos”, 
declara o presidente do CROSP, Claudio Miyake. “Enfi m, trata-se de um be-
nefício para o conjunto da sociedade”.

Audiência pública em Brasília 
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Saúde Coletiva

O CROSP assinou termo de parceria com o Centro Colaborador do Minis-
tério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal da Universidade de São Paulo 
(CECOL – USP), em 28 de novembro. Com a parceria, foi celebrada ofi cial-
mente a participação do Conselho no Projeto Vigifl uor, que realizará co-
bertura e vigilância da fl uoretação das águas de abastecimento público no 
Brasil, se responsabilizando pela fi scalização dos 645 municípios paulistas. 

Estavam presentes na assinatura do termo os professores Paulo Frazão, Pau-
lo Capel Narvai, Jaime Cury, além do presidente do CROSP, Claudio Miyake.

O Projeto Vigifl uor analisará o teor do fl úor em todas as cidades brasileiras 
com mais de 50 mil habitantes. Para ter um panorama da qualidade da água 

em São Paulo, o CROSP se ofereceu a coletar e analisar amostras em todo o 
Estado, juntamente com o Laboratório do Departamento de Ciências Fisio-
lógicas da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Esta-
dual de Campinas (FOP – UNICAMP).

A iniciativa dá continuidade à ação realizada pelo CROSP e laboratório 
da UNICAMP, de janeiro a maio de 2013, em que foram coletadas amos-
tras de 105 municípios paulistas. Os resultados da pesquisa foram alar-
mantes: mais da metade das cidades analisadas estava com fluoretação 
inadequada e fora do padrão de potabilidade, o que coloca em risco a 
saúde da população.

Para o professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Paulo Frazão, a 
participação do CROSP no projeto é muito bem-vinda, pois amplia signifi -
cantemente o alcance do estudo. 

“Inicialmente, pelo fato de que defi nimos a amostragem para cidades 
com mais de 50 mil habitantes, iríamos realizar o teste em 614 municípios 
do Brasil. Com a proposta do Conselho, a população de todo o Estado de 
São Paulo será benefi ciada”.

sOLeNiDADe iNAUGURAL
Em 27 de novembro, o conselheiro Marco Manfredini representou o 

CROSP no evento inaugural do Projeto Vigifl uor, na Faculdade de Saúde 
Pública da USP, que debateu os múltiplos aspectos envolvidos no desafi o 
de proporcionar água fl uoretada de excelente qualidade para todos, por 
meio da troca de conhecimentos entre pesquisadores e especialistas.

Na mesa de abertura, além de Manfredini, estavam presentes Gilberto 
Pucca, coordenador nacional de saúde bucal do Ministério da Saúde, e He-
lena Ribeiro, diretora da FSP – USP.Conselheiro Marco Manfredini participou da abertura do evento

Jaime Cury, Paulo Capel 
Narvai, Paulo Frazão e 

Claudio Miyake
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Firmada parceria entre o CROSP e o CECOL-USP
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Tribunal de Contas de SP solicita estudo do 
Conselho sobre a fl uoretação para embasar 
julgamento de contas anuais de prefeituras

Em 24 de outubro, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) 
solicitou ao CROSP, por meio de ofício do Conselheiro Dimas Eduardo Ra-
malho, o envio do estudo realizado em parceria com a UNICAMP (Univer-
sidade de Campinas) sobre a fluoretação das águas de 105 cidades paulis-
tas, que atestou teor inadequado em mais da metade delas. O TCE-SP está 
utilizando as informações no julgamento das contas anuais das prefeituras 
denunciadas.

Tais cidades recebem recursos estaduais para fl uoretação, portanto o 
TCE-SP exigirá providências quanto aos resultados da pesquisa. O documen-
to do Tribunal também diz que os dados subsidiarão a “adoção de medidas 
para garantir o efetivo cumprimento da legislação de regência sobre a fl uo-
retação da água para consumo humano”.  

sOBRe A PesQUisA 
De janeiro a maio de 2013, o CROSP, em parceria com a Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba (FOP) da UNICAMP, coletou amostras e estudou 

a quantidade de fl uoreto das águas de 105 cidades do Estado. Os resultados 
apontaram que em vários municípios o teor não é ideal para o consumo 
humano (de 0,6 a 0,8 mg/L).

 
RisCOs À sAÚDe
A fl uoretação da água, quando utilizada na quantidade correta, combate a 

formação de cáries. A subdosagem torna o fl úor inefi caz, deixando a saúde 
bucal dos cidadãos em risco. Essa situação foi verifi cada em 54 cidades na pri-
meira coleta (janeiro), em 51 na segunda (fevereiro a março) e em 46 na última 
(março, abril e maio).

A superdosagem também é prejudicial. O excesso pode causar fl uorose, que 
prejudica a formação dentária de crianças de 0 a 12 anos, alterando o esmalte 
e a dentina. A condição se mostrou presente na água de 24 cidades, durante 
o processo de coletas.

Crianças que moram em regiões com água fl uoretada têm, em média, um 
dente a menos atacado pela cárie dentária.

Novas tecnologias para 
aperfeiçoar atendimento e 
qualifi cação profi ssional

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo firmou uma parceria 
com a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), 
por meio do seu Núcleo de Teleodontologia, para aperfeiçoar seus canais 
de atendimento e qualificação profissional. A ideia é criar canais de edu-
cação a distância para a qualificação contínua dos cirurgiões-dentistas, 
com material de consulta, como o manual de cuidados para a segurança 
do consultório, vídeos e webconferências com inscrição prévia. 

“A parceria deu-se em função das atividades do Conselho relativas a ética 
profi ssional e fi scalização”, comenta a conselheira Mary Caroline Skelton-
-Macedo, professora doutora em endodontia e pós-doutora em Teleodon-
tologia da FOUSP.

Hoje, o uso das tecnologias já viabiliza aos profi ssionais da saúde recorrer à 
segunda opinião, buscar informações qualifi cadas e, assim, contribuir para uma 
efi caz decisão clínica ao paciente, baseada nas melhores evidências científi cas.

“A era da informação permite que tanto profi ssional quanto paciente co-
nheçam mais a respeito das ações odontológicas, agindo em favor de uma 
atenção à saúde diferenciada e qualifi cada. Boa parte dessas tecnologias faz 
parte de nossas vidas e são gratuitas, o que reforça o custo/benefício da 
iniciativa”, reforça Mary.

Inaugurado em 2008, o Núcleo de Teleodontologia da FOUSP é o primeiro 
estruturado do país e conta com o apoio da Associação do Ensino Odonto-
lógico (ABENO). Todo o material educacional é produzido com qualidade, 
revisado e regulado por especialistas. A interação entre alunos e professores 
é reforçada para esclarecer dúvidas, levantar questões clínicas, abordar difi -
culdades, entre outros temas. 

 
TeLessAÚDe NO BRAsiL
 De acordo com a conselheira Maine, é preciso perpassar desafi os para total 

implantação de serviços de telessaúde no Brasil, como a questão da conecti-
vidade, com a instabilidade e a desqualifi cação do sinal digital. 
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Conselho realiza solenidade de posse das 
Câmaras Técnicas e dos Representantes Distritais

Na noite de 27 de novembro, a diretoria do CROSP realizou a solenidade 
de posse dos membros das Câmaras Técnicas de Especialidades e Prá-
ticas Integrativas, assim como dos Representantes Distritais do muni-

cípio de São Paulo. 
A conselheira Rada El Achkar da Silva falou sobre a importância da função 

dos representantes distritais empossados. 
“São cirurgiões-dentistas designados para intermediar o relacionamento do 

Conselho com os profissionais da classe odontológica da capital paulista”, dis-
se. “Trata-se de um papel essencial à democratização das ações, ao acesso a 
informações, assim como na tomadas de decisão”.

Na ocasião, foram empossados os componentes das dezenove Câmaras 

Autoridades compõem a mesa solene

Francisco Loducca recebe certificado de posse

Auditório recebeu grande número de colegas e convidados

Representantes de Câmaras Técnicas e Distritais
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Técnicas de Especialidades e das seis práticas integrativas. Segundo o conse-
lheiro Rogério Kairalla, “estes grupos de colaboradores são de fundamental 
importância para o fortalecimento da Odontologia, cada um em sua área de 
atuação, e esta solenidade de posse foi uma maneira de ampliar a divulgação 
para os colegas, além de fortalecê-las e valorizá-las”. 

 
Missões
Kairalla também destacou que a intenção é intensificar a presença das Câ-

maras Técnicas nas decisões do CROSP. “Os representantes dos interesses de 
cada especialidade odontológica participarão mais ativamente das discussões 
sobre ações do Conselho com relação a diversos assuntos pertinentes à cate-
goria e atuarão nos setores de Ética e Fiscalização”.

Por fim, comentou que todo esse trabalho faz parte da estratégia e plane-
jamento da diretoria com relação à diversificação dos canais de comunicação 
do Conselho. “Criaremos um setor específico para cada Câmara Técnica no site 
do CROSP. Também está nos planos a criação de uma Revista na qual preten-
demos abordar temas referentes a cada especialidade”.

A meta é fortalecer cada vez mais novos 
canais de debates e tomadas de decisão 
tanto na área científica quanto na política 
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Registros

De 10 a 12 de abril de 2014, acontece o 12º EPATESPO (Encontro Paulista de 
Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico), concomitante ao 
11º Congresso Paulista de Odontologia em Saúde Coletiva, em Piracicaba, interior 
de São Paulo.  O tema central será “Saúde Bucal nas Redes de Atenção à Saúde: 
Acesso, Qualidade e o Papel do Gestor Estadual”. As inscrições são gratuitas e serão 
abertas em breve no portal da Secretaria de Estado da Saúde. 

O objetivo do EPATESPO é fazer um balanço das políticas de saúde bucal implan-
tadas no Estado e levantar sugestões para novas iniciativas públicas e de recursos 
humanos. No evento, serão promovidos debates e apresentações de trabalhos que 
vêm sendo desenvolvidos pelos sistemas locais de saúde.

O EPATESPO ocorre de dois em dois anos sob organização das secretarias do Estado 
da Saúde de São Paulo e Municipal de Saúde de Piracicaba. 

No mês de novembro aconteceu a primeira reunião para instalação da Câmara 
Técnica de Técnicos em Prótese Dentária (TPDs) no CROSP, com o objetivo de defi nir 
as diretrizes para as atividades do grupo.

Participaram do encontro TPDs e membros de associações representativas dos 
técnicos em prótese dentária do estado de São Paulo. Também marcaram presença o 
presidente do CROSP, Cláudio Miyake, e o Conselheiro, Rogério Kairalla.

Em sua explanação, Kairalla falou sobre a importância da ação. “A instituição da Câmara 
Técnica aproxima ainda mais o técnico em prótese dentária do cirurgião-dentista, cria 
vínculo maior da categoria com o Conselho e amplia a abrangência do nosso trabalho”.

Outras duas reuniões foram realizadas posteriormente para que a composição da 
Câmara Técnica seja consolidada. A solenidade de posse está agendada para o dia 17 
de janeiro de 2014.

12º EPATESPO terá inscrições 
divulgadas em breve

Nota de falecimento

Instalação da Câmara 
Técnica de TPDs

A  Ortopedia Funcional dos Maxilares (OFM) tem uma pro-
posta marcante entre as especialidades da Odontologia: ava-
lia o paciente através de aspectos como postura, assimetrias 
corporais e faciais, examinando e atuando nas seguintes fun-
ções, como fonação, deglutição, respiração, entre outras.

Seus aparelhos, independentemente da técnica usada, 
agem em primeiro lugar sobre a musculatura, depois nas ba-
ses ósseas, articulações e dentes. As melhoras apresentadas 
durante a terapia dependerão da reposta muscular.

A OFM busca resultados bem individualizados, não ten-
tando adaptar o paciente a um padrão, mas chegar ao me-
lhor resultado para a fase de seu desenvolvimento.

Por fi m apresenta resultados estéticos e harmoniosos tanto 
com a musculatura em função como em repouso. Desta ma-
neira, obtém a estabilidade dos resultados, que podem ser 
obtidos tanto na mais precoce atuação, como na idade adulta. 

CT de Implante 

Atenção ao uso de bifosfonato
Devido ao número relevante de casos de osteonecrose 

induzida pelo uso de bifosfonato, a Câmara Técnica de Im-
plante alerta aos colegas a necessidade de uma anamnese 
direcionada ao uso deste medicamento.

CT de Ortopedia Funcional dos Maxilares

Estímulos Neuro Oclusais

Representantes dos TPDs de todo Estado participam de reunião

informe das câmaras 
técnicas do crosP

É com profundo pesar 
que o Conselho Regional de 
Odontologia do Estado de 
São Paulo comunica o fale-
cimento do cirurgião-den-
tista Elio Giácomo Papaiz, 
ocorrido em 18 de novem-
bro de 2013. Expressamos 
nossas condolências aos 
familiares e amigos, sobre-
tudo ao fi lho Luiz Fernando 
de Souza Pacheco Papaiz, 
que já ocupou o cargo de 
conselheiro no CROSP.
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Comunicação

CROSP renova canais de informação
O CROSP tem uma importante novidade em sua comunicação institucional. 

Trata-se de uma marca com linguagem moderna, respeitando a simbologia da 
classe odontológica.

 Trazendo a representação artística do mapa do Estado de São Paulo e a predo-
minância do vermelho, foi construída sob os seguintes pilares: o olhar aguçado, 
a vigília permanente e a visão crítica de todos os aspectos que dizem respeito ao 
exercício da Odontologia e à defesa dos cirurgiões-dentistas de todo o Estado, 
com ética e fiscalização. 

Outra excelente notícia para os profi ssionais da área é o recente lançamento da 
newsletter do Conselho. Dinâmica, com reportagens sempre fresquinhas e relevan-
tes, é um canal de comunicação de leitura simples e direta. 

Simultaneamente, o CROSP vem turbinando seu portal de notícias. Já faz al-
guns meses, o endereço eletrônico www.crosp.org.br é atualizado periodicamen-
te com reportagens sobre temas de interesse dos profissionais de Odontologia. 

Vale lembrar ainda que, desde setembro, está disponível, em nosso portal, a Ou-
vidoria, para melhorar a qualidade de atendimento e serviços.

O intuito é mediar e orientar as relações institucionais, acolhendo manifestações 
eventualmente não solucionadas por outros canais de atendimento e de apoio.

“Ao receber qualquer comunicação, averiguamos a procedência e analisamos a si-
tuação, dando prosseguimento e retorno ao interessado o mais breve possível. É uma 
prestação de serviço de qualidade e, principalmente, uma prova de respeito com os 
CDs e demais inscritos”, comenta o ouvidor geral Eduardo Inada.

Espaço do leitor

Nesta página, a cada edição, publicaremos a sua opinião. Para isso, 
basta acessar em nosso portal a área Fale Conosco. Serão aceitas suges-
tões, elogios, críticas e questionamentos sobre a publicação, enfi m, tudo 
aquilo que você quiser compartilhar com os colegas cirurgiões-dentistas 
e com a diretoria do Conselho.

Como cirurgiã-dentista que já trabalha na UTI há 5 
anos e contribuinte do CROSP, agora que foi aprovado 
o Projeto de Lei Complementar 034/2013, seria uma 
boa oportunidade do CROSP vir ao encontro desses 

dentistas que já trabalham em silêncio nas UTIs de 
hospitais de São Paulo e que têm o certifi cado de 
Curso de Aperfeiçoamento na área de UTI, e reco-
nhecer esse campo profi ssional como especialidade.
Claudia M. S. Sousa - CROSP 35541

CROSP RESPONDE 
Esse tema vem sendo discutido pelas Comissões Estaduais 

de Odontologia Hospitalar. Até o presente momento, Odontologia 
Intensiva trata-se apenas de área de atuação. O processo de reco-
nhecimento de especialidade demanda a realização de uma ANEO 
– Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas. Muitas 
áreas da odontologia tem aguardado o momento de serem reco-
nhecidas. Há um grupo que vem trabalhando a questão da Odon-
tologia Hospitalar no CROSP, e gostaríamos de convidá-la para 
expor sobre este assunto, iniciando uma discussão e organização 
para posterior encaminhamento.

Sou cirurgiã-dentista e recebi dias atrás uma carta com o traba-
lho de uma de minhas pacientes. Pela qualidade, decidi enviá-lo 

ao CROSP. A autora é a aluna Gabriela Lima Colasso da Escola 
Estadual Francisco Piergentile, da cidade de Rosana, São Pau-

lo. Ela está no sexto ano e se expressou brilhantemente, para de-
senvolver a temática “Amigos dos Dentes: Boa Alimentação”, uma 
atividade proposta na Semana Municipal da Saúde Bucal, entre 
os dias 21 e 25 de outubro. O objetivo da ação é a prevenção do 
câncer de boca e da cárie infantil, por meio de avaliação e orien-
tação à população, além de programas recreativos e educativos 
para a conscientização sobre a relevância da higiene bucal. A frase 
utilizada por Gabriela é signifi cativa e digna de ser compartilhada: 
“Os dentes mudam o sorriso, o sorriso muda a face, a face muda a 
expressão, a expressão muda a vida.”

Solange Casemire Rodrigues

Gostaria de saber se há alguma novidade a respeito do concurso da 
Prefeitura para ASB. No penúltimo exemplar do jornal, tinha algo a res-
peito, mas houve mudanças. Obrigada pela atenção.

 Solange Franca
CROSP RESPONDE 
Há uma notícia sobre o tema na página 11 desta edição, e tam-

bém o link http://www.crosp.org.br/noticias/exibir/?id=401


