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Parceria CROSP - Governo do Estado - 
Rodovias distribuirá 3.000.000 de folderes 
de prevenção de câncer bucal, orientando 
população para o auto-exame da boca e 
visita periódica ao cirurgião-dentista. 

A distribuição será realizada nos pedágios 
da Autoban, Ecovias e Via Oeste de 14 a 28 
de fevereiro.

CROSP e Caixa Econômica Federal 
renovam parceria que traz ótimos benefícios 
para todos os cirurgiões-dentistas, e 
principalmente para os recém-formados, 
para aquisição de equipamentos e imóveis 
para consultórios.

Carência de 6 meses e juros de cerca de 
1% na compra de equipamentos.

Prefeito Kassab isenta os profissionais 
liberais – CDs e TPDs - do ISS, cumprindo 
item de seu programa de governo. 

Em 2003 o CROSP entrou na justiça e 
obteve liminar. PG 4

PG 20

Cobranças abusivas do SOESP estão sendo 
averiguadas pelo Ministério Público. 

Deputado Capez, presidente da CCJ, 
CROSP e APCD tiveram audiência com o 
Procurador Geral de Justiça, Dr. Fernando 
Grella Vieira. PG 6
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A administração do CROSP é 
enxuta. Os gastos limitam-se ao estritamente neces-
sário, sem despesas supérfluas. Um exemplo foi a 
festa do Dia do Cirurgião-Dentista, comemorado na 
Assembléia Legislativa de São Paulo.

 Nas comemorações de 27 de 
outubro de 2008 só houve despesa com a contrata-
ção do Grupo “3 Tenores do Brasil” que custou R$ 
4.700,00. O coquetel foi oferecido pelo Banco do 
Brasil. Uma festa de tal porte, com grande solenida-
de e com um custo ínfimo de R$ 4.700,00 no qual 
compareceram 697 colegas e foram homenageados 
dezenas de cirurgiões-dentistas, técnicos em prótese-
dentária, remidos, bem como, novos cirurgiões-den-
tistas especialistas.

O CROSP funciona assim em 
todas as suas decisões, com economia, pelo menor 
custo e proporciona grandes efeitos, muita visibili-
dade e prestígio para a classe.

O importante é o resultado, a re-
presentatividade, a imagem da classe unida e partici-
pante. E isso temos buscado, sempre, com nossa clas-
se mantendo uma excelente imagem na sociedade.

Em todas as atividades ela deverá 
manter-se coesa, unida. Nossa imagem, como profis-
sionais de saúde, merece muita atenção e cuidados, 
pois ela é o nosso maior patrimônio.

Note-se que nosso cargo no 

CROSP é meramente honorífico; nem nós, nem os 
demais conselheiros recebem vencimentos pelo tra-
balho executado. Exercemos o que se chama “um 
múnus público”. Uma atividade não remunerada. E 
é gratificante, um serviço em favor da classe, o que 
muito nos honra. Em tempo: não existe no CROSP 
nenhum cartão corporativo para uso de despesas dos 
conselheiros.

 Porém, é importante que todos 
os colegas zelem pelo bom conceito da profissão. 

Nós todos somos responsáveis 
pela imagem que mantemos perante o público, nos-
so relacionamento com os colegas, e também a atua-
lização permanente de nossos conhecimentos.

Ser cirurgião-dentista é ter desta-
que perante a sociedade. A nossa é uma das profis-
sões mais respeitadas dentre as de nível superior. 

Ser um cirurgião-dentista signifi-
ca ser um profissional de alto nível, reconhecido e 
estimado em nossa sociedade. Esse alto nível só se 
mantém com nossa permanente dedicação, estudos 
continuados, cortesia e atenção aos nossos pacientes.

Profissão de Alto Nível

EDITORIAL

Um grande abraço do

Emil Adib Razuk

Presidente

Face a ocorrência das eleições no CROSP, estamos re-
petindo o Editorial da edição nª 120, de janeiro/março 
2008, com adaptação dos acontecimentos das comemora-
ções do Dia do Cirurgião-Dentista, realizado no dia 27 de 
outubro de 2008.



4

Em 2003, a ação interposta no Judiciário foi amplamen-
te repercutida na grande imprensa que trouxe em suas páginas 
a decisão judicial em favor de cirurgiões-dentistas. As reporta-
gens reconheceram a inconstitucionalidade da lei por violar 
“flagrantemente”, em período de relativa estabilidade monetá-
ria, os princípios da “razoabilidade e da proporcionalidade”. A 
então prefeita Marta Suplicy não reagiu bem às críticas da im-
prensa, muito menos do jornal “Novo Crosp” que, na edição 
nª 93, trouxe uma charge que sintetizava a sanha arrecadatória 
de sua administração.

O Prefeito de São Paulo, 
Gilberto Kassab, pro-
mulgou, em 23 de de-

zembro de 2008, lei que isenta 
os profissionais e autônomos, 
incluindo os cirurgiões-dentistas 
inscritos como pessoas físicas, do 
recolhimento do ISS. A lei não se 
aplica às cooperativas e socieda-
des uniprofissionais. 

Para o Prefeito Gilberto 
Kassab, a isenção será adotada 
por abranger pessoas físicas que 
“apresentam capacidade con-
tributiva diminuta, bem como 
atende ao princípio da econo-
micidade, já que os custos da 
fiscalização e cobrança de tais 
valores superam o valor efeti-
vamente arrecadado”. Ele acres-
centa que ao mesmo tempo fo-
menta a atividade econômica no 
setor terciário e estimula os cha-

Prefeito Gilberto Kassab isenta cirurgião-dentista de ISS, 
cumprindo compromisso de campanha

Imprensa deu ampla cobertura à vitória 
do CROSP contra o aumento do ISS da 

ex-prefeita Marta Suplicy

mados “trabalhadores in-
formais” a regularizarem 
sua situação, colaborando 
para o aprimoramento da 

administração tributária.
Dr. Emil Adib Razuk, 

presidente do CROSP, diz que 
somente um homem pú-

blico com sensibilidade 
social para entender 
que a carga tributária 
estava onerando uma 
atividade que con-
tribui para o bem-
estar da população. 
“Em se tratando de 
atividades profissio-
nais ligadas à saúde, 
como a Odontologia 

e a Medicina, a renúncia fiscal da 
Prefeitura de São Paulo é social-
mente justa”, diz ele. “Devido à 
necessidade de compra de equi-
pamentos, das exigências quanto 
ao seu consultório, que pode ser 
considerado um mini-hospital, 
e à chamada ‘biossegurança’, 
os cirurgiões-dentistas possuem 
despesas dobradas”, observa. “A 
medida é de fato de relevante in-
teresse público.”

 O CROSP acredita que a 
iniciativa do Prefeito Kassab re-
para uma injustiça e atende uma 
antiga e justa reivindicação pela 
qual o Conselho e outros órgãos 
de classe vinham lutando havia 
anos. Em 2003, o CROSP lide-
rou uma batalha jurídica contra 
a administração da então Pre-
feita Marta Suplicy que tentou 
impor um aumento no ISS de 

até 592,56% para os cirurgiões-
dentistas. A sanha arrecadatória 
da ex-prefeita parou, no entanto, 
na Justiça que concedeu liminar 
ao Conselho, suspendendo o au-
mento. Dr. Emil diz que a exor-
bitância do aumento acarretaria 
“dano efetivo ao patrimônio de 
toda a classe odontológica”.

A ação interposta pelo 
CROSP no Judiciário argumen-
tou que o aumento aleatório era 
ilegal e inconstitucional e não res-
peitava a capacidade contributiva 

CROSP elogia lei e 
diz que repara uma 
injustiça contra a 
classe

de cada cidadão tanto do ponto 
de vista pessoal, quanto real ou 
material, instituindo ainda trata-
mento desigual entre contribuin-
tes (veja quadro abaixo).

Ao contrário da gestão da 
Prefeita Marta Suplicy, as admi-
nistrações seguintes procuram 
desonerar o cirurgião-dentista do 
ISS a começar pelo ex-prefeito 
José Serra que reduziu o ISS para 
os profissionais liberais. Foi o pri-
meiro passo para que o Prefeito 
Gilberto Kassab desse a isenção.

POLÍTICA
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O CROSP está enviando 
para todos os prefeitos 
dos 645 municípios do 

Estado de São Paulo, principal-
mente àqueles que são cirurgiões-
dentistas, ofício apelando para 
que sigam o exemplo de São Pau-
lo e isentem os profissionais libe-
rais e autônomos do pagamento 
do ISS. “Temos certeza que com 
o apoio dos vereadores cirurgiões-
dentistas, com o trabalho dos de-
legados, membros das comissões 
das seccionais, representantes do 
CROSP, dos presidentes e dire-
tores das APCDs, associações de 
especialidades e faculdades etc. 
tenhamos um número expressivo 
de municípios no próximo ano 
isentando o pagamento do ISS”, 
disse o presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk. 

No ofício, o Conselho, 
com a autoridade de autarquia 
federal que representa 73.329 
cirurgiões-dentistas e 6.618 téc-
nicos em prótese dentária do Es-
tado de São Paulo, lembrou aos 
prefeitos que a lei sancionada na 
capital é “de alto valor humano e 
social”. “Num momento de crise 
mundial, todos os governos estão 
tomando medidas a fim de dimi-
nuir a carga tributária dos seus 
habitantes”, destacou.

O CROSP, ao considerar 
que a iniciativa é de relevante in-
teresse público, sugeriu que ainda 
este ano projeto de lei dessa natu-
reza seja apresentado às Câmaras 
Municipais.

Conselho pede aos prefei-
tos que sigam exemplo de 
São Paulo

CROSP encaminha ofício aos prefeitos do Estado para que 
também isentem do ISS os cirurgiões-dentistas de todo interior

POLÍTICA
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O Ministério Público ins-
taurou inquérito policial 
(nª 18.007.0057888/08.4) 

para investigar eventuais ilicitudes 
praticadas pela atual diretoria do 
Sindicato dos Odontologistas do 
Estado de São Paulo. As investiga-
ções foram abertas por determina-
ção do Procurador Geral de Jus-
tiça, Dr. Fernando Grella Vieira, 
que entregou o caso ao Promotor 
de Justiça Dr. Marcelo Baroni.

O inquérito foi instaurado a 
pedido de uma representação con-
tra o SOESP entregue pessoalmente 
pelo Deputado Estadual Fernando 
Capez ao Procurador Geral, em 17 
de dezembro passado. Encontravam-
se também na reunião o presidente 
da APCD, Dr. Silvio Jorge Cechetto, 
o presidente do CROSP, Dr. Emil 
Adib Razuk,  e os conselheiros Dr. 
Francisco Couto Mota, Drº. Eunice 
Gardieri e o Dr. Ideval Serrano.

O Deputado Fernando Ca-
pez tomou a iniciativa após receber 
ofício e documentos encaminhados 
pelo CROSP e a APCD, relatando 
os fatos ocorridos, em audiência pú-
blica realizada no dia 24 de setem-
bro passado. Nenhum representante 
do SOESP compareceu à audiência 
pública. Esse material formou a 
base da representação. O parlamen-
tar, em seguida, submeteu a matéria 
para análise em sessão regular da 
Comissão de Constituição e Justiça 
da Assembleia Legislativa. Na repre-
sentação, ele descreve as eventuais 
ilicitudes praticadas pelo SOESP 
diante da cobrança de contribuições 
sindicais, “ao que tudo indica”, sem 

Promotor de Justiça Marce-
lo Baroni cuidará do caso

Ministério Público abre inquérito policial para averiguar 
possíveis irregularidades cometidas pelo SOESP

realizar assembleias gerais para apro-
vação e fixação dos valores a serem 
cobrados anualmente, pelo menos 
em relação aos anos de 2003 a 2007.

O Deputado Capez comenta 
que entre as irregularidades iden-
tificadas estão a notificação extra-
judicial que o Sindicato enviou 
aos cirurgiões-dentistas, cobrando 
ilegalmente a contribuição sindical 
em atraso com multa e juros, amea-
çando-os de suspensão do exercício 
profissional. Para o deputado, as 
irregularidades e ameaças, além de 
não terem respaldo legal, causaram 
constrangimentos à classe, “o que é 
inaceitável”. 

“O SOESP vem sonegando 
informações fundamentais para 
melhor apuração dos fatos”, disse, 
“como as solicitadas pelo CROSP, 
pela APCD e por cinco cirurgiões-
dentistas remidos do SOESP, os Drs. 
Ariovaldo Ribeiro, Ideval Serrano, 
Rubens Corte Real de Carvalho, 
Sigmar Mello e Emil Adib Razuk.” 
Foram solicitados o estatuto social 
anterior e o vigente; as atas convo-
cando as assembleias gerais para 
deliberação sobre o valor da con-
tribuição sindical desde 2003; a ata 
de eleição e posse; as atas das assem-
bleias gerais que deliberaram sobre 
o valor das contribuições sindicais, 
desde o ano de 2003; publicações 
dos respectivos editais em jornais de 
grande circulação; valor atualizado 
do débito relativo a cada um dos 
cirurgiões-dentistas; publicação do 
edital convocando assembleia para 
aprovação das modificações no esta-
tuto vigente; atas e respectivas publi-
cações das decisões que aprovaram 
os valores das contribuições sindi-
cais nos últimos cinco anos.

 Segundo a diretoria do 
SOESP, que, em resposta à solicita-
ção de entrevista do jornal “Novo 
Crosp”,  argumenta que ao contrá-
rio do que foi colocado na repre-
sentação ao MP, “as notificações 
extrajudiciais encaminhadas aos 
cirurgiões-dentistas estão ampara-
das na legislação em vigor; que as 
assembleias gerais realizadas retroa-
tivamente ao período de 2007 não 
foram de competência da atual  
diretoria; e que o recebimento das 
contribuições sindicais em nossa 
sede foi disponibilizado de forma 
facultativa, com a finalidade de fa-
cilitar aos profissionais que prefe-
rissem esta forma de pagamento”.

Em tempo, o CROSP rea-
firma que a “notificação extrajudi-
cial” encaminhada pelo SOESP de 
maneira genérica, sem identifica-
ção de destinatário e consignação 
do valor exato da “dívida” de cada 
cirurgião-dentista cobrado, ocor-
reu em desacordo com as forma-
lidades legais e demais princípios 
elementares de direito.

Além disso, segundo o de-
partamento Jurídico do CROSP, 
os atuais dirigentes da entidade 
sindical são responsáveis pela 

não publicação dos editais que 
deveriam convocar as assembleias 
gerais para a aprovação dos va-
lores cobrados a título das con-
tribuições sindicais anteriores a 
2008, tendo em vista que o atual 
presidente era o vice-presidente 
até agosto de 2007, assim como 
outros membros da atual direto-
ria eram componentes da antiga 
diretoria do SOESP, sendo certo 
que havia previsão estatutária que 
essa diretoria tinha como uma 
das suas atribuições “promover o 
bem geral dos associados e da ca-
tegoria representada”, conforme 
está previsto no artigo 11, pará-
grafo 3ª, alínea “a” do Estatuto 
Social vigente até julho de 2007. 

De resto, é despropositada 
a alegação de que o SOESP, com 
a finalidade de criar facilidade ao 
cirurgião-dentista, disponibilizou, 
de forma facultativa, o pagamento 
das contribuições sindicais direta-
mente em sua sede, ao invés de 
realizar a cobrança por meio da 
Guia de Recolhimento da Contri-
buição Sindical Urbana, emitida 
pela CEF, contrariando o que está 
previsto na Consolidação das Leis 
do Trabalho no seu artigo 586.

A partir da esquerda: Dr. Silvio Cechetto, presidente da 
APCD, o Procurador Geral Dr. Fernando Grella Vieira, o 
Deputado Estadual Fernando Capez e Dr. Emil Razuk

GERAL
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O Sindicato dos Odonto-
logistas do Estado de São Paulo 
(SOESP), sem nenhum funda-
mento legal, interpôs ação judi-
cial, que visa anular decisões so-
beranas, tomadas em Assembleias 
Gerais Ordinárias, realizadas anu-
almente pelo Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo 
(CROSP), para aprovação e fixa-
ção das anuidades e demais taxas 
de serviços por ele cobradas. 

Como comprovação da 
inadequação da ação judicial in-
terposta pelo SOESP, contra o 
CROSP, veja-se trecho da decisão 
judicial prolatada pelo MM. Juiz 
Federal, Doutor Marco Aurélio de 
Mello Castrianni, que negou limi-
narmente o infundado pedido:

“Até mesmo pela natureza 
da ação, que pede a declaração de 
nulidade de ato administrativo, 
não é o caso de conceder anteci-
pação dos efeitos da tutela. 

Além disso, ao menos em 
juízo de cognição sumária, não 
reconheço a verossimilhança das 
alegações, que em tese pretende 
defender que as anuidades devi-
das aos Conselhos Regionais te-
nham a mesma natureza de con-
tribuição sindical, bem como que 
somente poderiam ser instituídas 
pela União. Por outro lado, está 
ausente o outro requisito da ante-
cipação da tutela, que é o perigo 
da irreversibilidade da decisão, 
ou seja, ainda que a decisão ao 

Juiz Federal, Doutor Marco 
Aurélio de Mello Castrianni, 
negou liminarmente ação 
judicial do Sindicato que 
questionou a aprovação e 
fixação das anuidades

Justiça considera infundado pedido do SOESP de anular 
decisões soberanas do CROSP

final seja diferente, a parte even-
tualmente vencedora poderá ser 
ressarcida.”

A Lei Federal instituidora 
dos Conselhos de Odontologia 
(lei nª. 4.324/1964), dentre os 
quais o CROSP, dispõe textual-
mente, em seu art. 20, inciso III, 
que a Assembleia é soberana para 
fixar e alterar os valores cobrados, 
por estas Autarquias, a título de 
contribuições e taxas:

Art. 20. À Assembleia 
compete:

III – fixar e alterar as taxas de 
contribuições co-
bradas pelo Con-
selho pelos servi-
ços praticados;  

Isso, por si 
só, comprova a 
total ausência de 
fundamento le-
gal da pretensão 
do SOESP, que, 
na verdade, tem 
a clara intenção de prejudicar a 
classe odontológica. Aliás, essa 
manobra tem um único intuito: 
lançar uma cortina de fumaça nas 
ilegalidades praticadas por oca-
sião da cobrança ilícita, indevida 
e abusiva das “anuidades” desse 
Sindicato, que, não bastasse isso, 
chegou a exigir, da classe odonto-
lógica, valores prescritos, e, tam-
bém por isso, não – devidos. E, 
tudo, registre-se, sem fazer quase 
nada pela classe odontológica.

O CROSP sempre foi trans-
parente em seu agir.  É um órgão 
sério que se orgulha de representar 
e defender os interesses da classe.

O CROSP continuará desen-
volvendo campanhas de interesse 

público e prestando relevantes ser-
viços direcionados à valorização 
da nobre profissão do cirurgião-
dentista, tais como: Painéis Publi-
citários nas principais rodovias do 
Estado; Campanha Publicitária 
voltada ao “Dia do Cirurgião-
Dentista”; as 9.269 inserções sobre 
saúde bucal veiculadas, nas 121 co-
ligadas da Rede Globo; serviços de 
alto valor humano e social, como 
o “Programa e Concurso A Saúde 
Bucal” e o “Programa de Diagnós-
tico Precoce de Câncer Bucal”.

Não resta dúvida que o 
CROSP, com sua 
postura ética e 
moral, incomoda 
o SOESP, espe-
cialmente, por ter 
vindo a público, 
em defesa da clas-
se odontológica, 
manifestando-se 
contra a cobran-
ça de contribui-

ções sindicais em valores abusivos 
(algumas já prescritas) e, em con-
seqüência, por haver orientado os 
cirurgiões-dentistas a não as pa-
gar, bem como, a suspender o pa-
gamento das relativas ao período 
compreendido entre 2003 e 2007, 
até que o Sindicato comprove ha-
ver realizado as imprescindíveis 
Assembleias Gerais, para a fixa-
ção dessas cobranças.

Diante da manifesta ilega-
lidade da cobrança de contribui-
ções sindicais, pretendida pelo 
SOESP desde o ano de 1994, o 
CROSP encaminhou ao Excelen-
tíssimo Senhor Deputado Estadu-
al Fernando Capez, Presidente da 
Comissão de Constituição e Jus-

tiça da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, ofício subs-
crito por seu Presidente e pelo 
Presidente da Associação Paulista 
de Cirurgiões-Dentistas, onde des-
creveu as injuridicidades perpetra-
das pelo Presidente do SOESP.

Ao receber o referido ofício 
que foi instruído com diversos do-
cumentos comprobatórios das ir-
regularidades praticadas, o Senhor 
Deputado Fernando Capez sub-
meteu a matéria à apreciação dos 
demais membros da Comissão de 
Constituição e Justiça e, ato con-
tínuo, formulou REPRESENTA-
ÇÃO, entregue pessoalmente ao 
Excelentíssimo Senhor Procura-
dor Geral de Justiça do Ministério 
Público do Estado de São Paulo, 
Doutor Fernando Grella Vieira, 
denunciando todas as ilegalidades 
cometidas pelo SOESP.

A mencionada REPRE-
SENTAÇÃO foi recentemente 
distribuída ao Ilustre Promotor 
de Justiça, Doutor Marcelo Ba-
roni, tendo sido dado início a 
Inquérito Policial, que recebeu 
o nª. 18.007.0057888/08.4, e que 
visa apurar as ilegalidades leva-
das ao conhecimento do Minis-
tério Público.    

Certamente foram estas ne-
cessárias providências, em defesa 
da classe odontológica – aberta-
mente adotadas pelo CROSP, em 
conjunto com a APCD –, contra 
as ilegalidades cometidas pelo 
SOESP, que ensejaram da parte 
do Sindicato esse revide tímido, 
infundado, desamparado do bom 
direito e já com seus pleitos ini-
cialmente rechaçados pelo Poder 
Judiciário.

GERAL
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O Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va, sancionou em 24 de 

dezembro a Lei 11.889 que regula-
menta a profissão de técnico em 
saúde bucal e o auxiliar em saúde 
bucal. Pela lei, esses profissionais, 
obrigados a se registrar no Conse-
lho Regional de Odontologia em 
cuja jurisdição exerçam suas ati-
vidades, terão a supervisão direta 
do cirurgião-dentista.

A lei observa que o cirurgião-
dentista que, tendo técnico em saú-
de bucal ou auxiliar em saúde bucal 
sob sua supervisão e responsabili-
dade, não pode permitir que esses, 
sob qualquer forma, extrapolem 
suas funções específicas responderá 
perante os Conselhos Regionais de 
Odontologia, conforme a legisla-
ção em vigor.

Para o conselheiro Dr. Mar-
co Antonio Manfredini, a lei resga-
ta uma dívida histórica para com 
essas categorias profissionais, que 
compõem as equipes de saúde bu-
cal. “Atribuições importantes para 
os técnicos de saúde bucal, como a 
possibilidade de tomadas radiográ-
ficas e o trabalho em área hospita-
lar, foram defendidas pelo CROSP 
na tramitação do projeto de lei. 
Acreditamos que a maior virtude 
desse processo tenha sido a forma 
transparente e democrática, como 
a legislação foi construída no âm-
bito do Legislativo e Executivo fe-

Dr. Gilberto Pucca lembra 
que o CROSP contribuiu 
para a aprovação da matéria

Presidente da República sanciona lei que regulamenta as 
profissões de técnico e auxiliar em saúde bucal

CROSP mobilizou a classe para que regulamentação 
não invadisse área de cirurgião-dentista

derais”, ressaltou.
O Prof. Dr. Gilberto Pucca, 

coordenador de Saúde Bucal do 
Ministério da Saúde, comentou que 
após 20 anos de existência da pro-
fissão de técnico de higiene dental 
(agora chamado de técnico em saú-
de bucal), a aprovação da lei e sua 
sanção podem ser vistas como uma 
vitória histórica da Odontologia. 
“Quem está trabalhando na saú-
de pública há alguns anos sabe o 
esforço que foi para conseguirmos 
consensuar essa lei e aprová-la”, dis-
se. Ele considerou a participação da 
diretoria do CROSP no chamado 
corpo-a-corpo com os parlamenta-
res “importantíssima”. “O CROSP, 
além de ser a favor, trabalhou po-
liticamente para que o Congresso 
Nacional aprovasse a lei. Por isso, 
em nome do Ministério da Saúde, 
só tenho a agradecer”, finalizou.

Através de sua mobilização, 
os técnicos e auxiliares em saúde 
bucal do Estado de São Paulo tam-
bém contribuíram para a aprova-
ção da lei, em Brasília. O CROSP 
criou, em outubro de 2008, a Câ-
mara Técnica de TSB/ASB, com-
posta pelas seguintes técnicas e 
auxiliares: Celina Lopes, Silvana  
Piassa, Valéria Martins da Silva, 
Nadir  Rodrigues, Zelita dos San-
tos, Sandra Ferraz, Teresa Cordeiro 
e Daniela Roque. As integrantes 
desta Câmara Técnica sempre es-
tiveram presentes nas lutas dessas 
categorias profissionais, acompa-
nhando a tramitação do projeto de 
lei na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal.

 O CROSP  e a ABCD 
realizaram, em 2005, um traba-
lho intenso junto à classe e em 
Brasília com os parlamentares 
para impedir que o substitutivo 
do Deputado Federal Benjamin 
Maranhão ao projeto de lei nª 
1.140, regulamentando a profis-
são de TSB e ASB por autori-
zar a prática de procedimentos 
odontológicos por profissionais 
não habilitados, o que, além de 
invadir a área privativa do cirur-
gião-dentista, poderia prejudicar 
a saúde da população. 
 Em razão disso, o Con-
selho e a ABCD apresentaram 
ao relator da matéria, Deputado 

Federal Marcelo Barbieri, docu-
mento, sugerindo alterações no 
texto. A principal proposta era a 
de que o diagnóstico e o controle 
do estado de saúde e das doenças 
bucais, em sua totalidade, fos-
sem de exclusiva competência do 
cirurgião-dentista. “É inconcebí-
vel permitir que o TSB realize 
diagnóstico das doenças bucais. 
Esse profissional técnico não 
apresenta a formação necessária 
para realizar restaurações em 
Odontologia. É falho permitir 
ao auxiliar operar todo e qual-
quer equipamento odontológico, 
apenas com base no manual do 
fabricante”, dizia o documento.

PROFISSÃO

Matéria da edição nº 105 do “Novo Crosp”: corpo-a-
corpo dos conselheiros junto aos parlamentares

PROFISSÃO
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         Art. 3ª  O Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar em Saúde Bucal 
estão obrigados a se registrar no Conselho Federal de Odontologia e a 
se inscrever no Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição 
exerçam suas atividades. 
         § 5ª  Os valores das anuidades devidas aos Conselhos Regionais 
pelo Técnico em Saúde Bucal e pelo Auxiliar em Saúde Bucal e das ta-
xas correspondentes aos serviços e atos indispensáveis ao exercício das 
profissões não podem ultrapassar, respectivamente, 1/4 (um quarto) e 
1/10 (um décimo) daqueles cobrados ao cirurgião-dentista. 
      Parágrafo único.  A supervisão direta será obrigatória em todas as 
atividades clínicas, podendo as atividades extraclínicas ter supervisão 
indireta. 
    Art. 5ª  Competem ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a super-
visão do cirurgião-dentista, as seguintes atividades, além das estabele-
cidas para os auxiliares em saúde bucal: 
I - participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bu-
cal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; 
II - participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e 
na prevenção das doenças bucais; 
III - participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológi-
cos, exceto na categoria de examinador; 
IV - ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doen-
ças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orienta-
ção do cirurgião-dentista; 
V - fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica 
definida pelo cirurgião-dentista; 
VI - supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos 
auxiliares de saúde bucal; 
VII - realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusiva-
mente em consultórios ou clínicas odontológicas; 
VIII - inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos 
na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumen-
tos não indicados pelo cirurgião-dentista; 
IX - proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e 
após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; 
X - remover suturas; 
XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio 
e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
XII - realizar isolamento do campo operatório; 
XIII - exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como 
instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitala-
res. 
§ 1ª  Dada a sua formação, o Técnico em Saúde Bucal é credencia-
do a compor a equipe de saúde, desenvolver atividades auxiliares em 
Odontologia e colaborar em pesquisas. 
Art. 6ª  É vedado ao Técnico em Saúde Bucal:  

I - exercer a atividade de forma autônoma; 
II - prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem a indispensá-
vel supervisão do cirurgião-dentista; 
III - realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discri-
minados no art. 5ª desta Lei; e 
IV - fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e 
folhetos especializados da área odontológica. 
Parágrafo único.  A supervisão direta se dará em todas as atividades 
clínicas, podendo as atividades extraclínicas ter supervisão indireta. 
Art. 9ª  Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão 
do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde Bucal: 
I - organizar e executar atividades de higiene bucal; 
II - processar filme radiográfico; 
III - preparar o paciente para o atendimento; 
IV - auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, 
inclusive em ambientes hospitalares; 
V - manipular materiais de uso odontológico; 
VI - selecionar moldeiras; 
VII - preparar modelos em gesso; 
VIII - registrar dados e participar da análise das informações relaciona-
das ao controle administrativo em saúde bucal; 
IX - executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instru-
mental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 
X - realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
XI - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
XII - desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos 
ambientais e sanitários; 
XIII - realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bu-
cal; e 
XIV - adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infec-
ção. 
Art. 10ª.  É vedado ao Auxiliar em Saúde Bucal: 
I - exercer a atividade de forma autônoma; 
II - prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, sem a in-
dispensável supervisão do cirurgião-dentista ou do Técnico em Saúde 
Bucal; 
III - realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discri-
minados no art. 9ª desta Lei; e 
IV - fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, jornais ou 
folhetos especializados da área odontológica. 
Art. 11ª  O cirurgião-dentista que, tendo Técnico em Saúde Bucal 
ou Auxiliar em Saúde Bucal sob sua supervisão e responsabilidade, 
permitir que esses, sob qualquer forma, extrapolem suas funções es-
pecíficas responderá perante os Conselhos Regionais de Odontologia, 
conforme a legislação em vigor. 

ELEIÇÃO
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O CROSP, dando continui-
dade à sua política valo-
rizar a Odontologia, está 

veiculando nas estradas mensagens 
que estimulem a população a con-
sultar um cirurgião-dentista na bus-
ca de saúde e qualidade de vida.

Os painéis permanentes, ins-
talados em 20 pontos nas 12 prin-
cipais rodovias do Estado, chamam 
a atenção das pessoas para que elas 
invistam em saúde. A proposta é 
fazer com que a população enten-
da que tratar da saúde bucal não 
significa gastos e despesas. Ao con-
trário, cuidar dos dentes representa 
investimento na saúde, na auto-
estima e na qualidade de vida.

Os outros dois painéis le-

Três novos modelos de pai-
néis já estão nas principais 
rodovias do Estado

Painéis instalados nas estradas dão maior visibilidade à 
importância do cirurgião-dentista

vam a mensagem “Consulte um 
cirurgião-dentista. Sorria para a 
vida”. A campanha visa passar a 
ideia de que a alegria se consegue 
com sorriso saudável. Para isso, a 
necessidade de as pessoas irem sem-
pre ao consultório dentário. Esses 
dois modelos estarão expostos por 
três meses em 20 pontos de dez es-
tradas num raio de até 100 km da 
capital, período em que o fluxo de 
veículos entre a capital e o interior 
e litoral aumenta em função das fé-
rias escolares e do Carnaval.

Para se ter uma noção do 
impacto da campanha, segundo 
o DRE, em 2006, o volume diá-
rio médio, no km 16 da Castello 
Branco, foi de 150.797 veículos. 
No ano, isso significa 53.683.732 
de veículos só nesse ponto da 
Castello Branco.

CAMPANHA
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Apesar de os cirurgiões-den-
tistas poderem a partir de 
agora adotar práticas inte-

grativas como Acupuntura, Fito-
terapia, Terapia Floral, Hipnose, 
Homeopatia e Laserterapia nos 
tratamentos dentários em seus 
consultórios e clínicas particula-
res, sua aplicação no âmbito do 
serviço público de saúde ainda é 
restrito. Isso porque a terapia in-
tegrativa ainda não é uma especia-
lidade em Odontologia.

A Resolução CFO-82/2008 
- publicada em 1ª° de outubro, no 
Diário Oficial da União -, apenas 
regulamentou seu uso, mas não as 
transformou em especialidades. O 
CROSP acredita que o CFO deve 
repensar o assunto. As práticas 
integrativas sendo consideradas 
especialidades ampliarão o merca-
do de trabalho para o cirurgião-
dentista e beneficiarão a popula-
ção de baixa renda que procura 
atendimento odontológico no 
Sistema Único de Saúde. 

Hoje, no SUS, procedimen-
tos complementares são adotados 
com frequência pelos médicos.                                                                                                                                  
Segundo o Ministério da Saúde, só 
em 2007, foram realizados 358 mil 
procedimentos de Acupuntura, 
nenhum deles realizado por pro-
fissional da área de Odontologia.

O CROSP vem defenden-
do há alguns anos que o Conse-

Medida vai ampliar mer-
cado de trabalho para o 
cirurgião-dentista no setor 
público

CROSP defende que práticas integrativas sejam 
brevemente transformadas em especialidades

lho Federal organize uma con-
ferência nacional para a criação 
do especialista de Acupuntura, 
Homeopatia, Hipnose, Fitote-
rapia e Laserterapia. Ele lembra 
que outras atividades da área da 
saúde, como Medicina, Biomedi-
cina, Educação Física, Enferma-
gem, Farmácia, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional, Medicina Veterinária e 
Psicologia, já regulamentaram a 
especialidade em Acupuntura, o 
primeiro, em 1995. 

Os interessados terão até o 
dia 30 de março de 2009 - 
180 dias após a publicação 
da resolução no D.O.U. - , 
para requerer sua habilitação 
junto ao CROSP. A taxa de 
registro é de R$ 106,00. A 
íntegra da Resolução CFO 
- 82/2008, com todas as 
informações  sobre  a  do-
cumentação  necessária para  
o  requerimento,  está  nas 
39 seccionais do CROSP e 
no site www.crosp.org.br/
requerimentos/arquivos/
Res_82_2008.pdf

O presidente da Comissão de Ensino e Espe-
cialidades do CROSP informa aos cirurgiões-
dentistas interessados na habilitação das práticas 
integrativas e complementares à saúde bucal, que 
a Resolução CFO-82/2008 foi complementada 
em 05 de dezembro de 2008 pela Decisão CFO-
45/2008.
Nesta decisão fica definido que o cirurgião-den-
tista pode requerer a habilitação ao exercício da 
Acupuntura, Fitoterapia, Terapia Floral, Hipno-
se, Homeopatia e Laserterapia, de três formas:
I. comprovação de utilização da prática há 
cinco anos nos últimos dez anos;
II. aprovação em concurso perante banca 
examinadora designada pelo Conselho Federal 
de Odontologia, abrangendo provas de título e 
escrita;
III. apresentação de certificado de curso por-
tariado pelo Conselho Federal de Odontologia, 
que atenda às disposições da Resolução CFO-
82/2008.
Para conhecimento dos prazos, documentações 
exigidas, datas e locais dos concursos e outras 
informações acesse a íntegra da Decisão CFO-
45/2008 no site www.crosp.org.br no destaque 
de 20/01/2009 – CFO complementa resolução 
sobre práticas integrativas.

ESPECIALIDADE
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Foram inscritas duas chapas 
para disputar a próxima 
eleição do Conselho Regio-

nal de Odontologia de São Paulo 
- biênio 2009-2010 -, que acontece-
rá nos dias 12 e 13 de fevereiro. 
Concorrem a Chapa 1 - Seriedade, 
Trabalho e Transparência, encabe-
çada pelo Dr. Emil Adib Razuk, e 
a Chapa 2 - Nova Opção, encabe-
çada pelo Dr. Fábio Bellucci Leite.
 A convocação da eleição foi  
feita em edital publicado no dia 11 
de outubro de 2008 nos jornais Di-
ário de S. Paulo e Folha de S. Paulo. 
A apuração será por leitura ótica o 
que vai garantir maior rapidez na 
divulgação do resultado. 
 A votação presencial acon-
tecerá em sete seccionais do CROSP 
e na unidade da APCD de Santo 
Amaro (veja os endereços no site 
www.crosp.org.br). Os eleitores que 
votarem por correspondência de-
vem fazê-lo com antecedência para 
que seu voto seja computado.
 Os inscritos receberão um 
kit, incluindo uma cédula de vota-
ção e um envelope de porte pago 
com todas as instruções, que será 
enviado até 15 dias antes da eleição.
 Estão aptos a votar todos 
os inscritos que estejam quites com 
a autarquia. Nos dias da eleição, ha-
verá uma equipe do departamento 
de Contabilidade do CROSP nos 
locais de votação para regularizar a 
situação do eleitor.
 As eleições do CROSP des-
te ano não serão eletrônicas, porque 
as urnas devem estar à disposição 
da justiça eleitoral até 60 dias após 
a diplomação do prefeito e dos ve-
readores eleitos.

Duas chapas vão disputar a eleição para o CROSP

ELEIÇÃO

MEMBROS EFETIVOS / nº insc. CROSP
EMIL ADIB RAZUK - 061
FRANCISCO COUTO MOTA - 1548
IDEVAL SERRANO - 5641
CLAUDIO YUKIO MIYAKE - 37416
MARCO ANTONIO MANFREDINI - 27268
 
MEMBROS SUPLENTES / nº insc. CROSP
EUNICE CRISTINA GARDIERI - 22194
MARIA LUCIA ZARVOS VARELLIS - 26107
MARCO ANTONIO ROCCO - 38051
ROGERIO ADIB KAIRALLA - 25635
CAIO PERRELLA DE REZENDE - 61456

CHAPA nº 1
SERIEDADE -TRABALHO - TRANSPARÊNCIA

Marcação correta:

CÉDULA  ELEITORAL  ÚNICA

- Utilize, obrigatoriamente, caneta esferográfica azul ou preta.
- Assinale apenas uma chapa, conforme o modelo correto abaixo:

CHAPA nº 2

01    90  onA  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1   4-4393 .dó
C - 0092-2534 )11( - ISSA

GA alep osserp
mi e odivlovnesed oirálu

mroF

Confira ao lado a
relação dos candidatos
a CONSELHEIROS
EFETIVOS E
SUPLENTES da 

Eleições CROSP - 2009

ATENÇÃO - Leia as instruções:

PREENCHA TOTALMENTE O CÍRCULO DE SUA ESCOLHA:

CHAPA Nº 1 CHAPA Nº 2

☞

MEMBROS EFETIVOS / nº insc. CROSP
FABIO BELLUCCI LEITE - 44113
THIAGO NOGUEIRA MARTINS FERREIRA - 81955
ALEXANDRE GOMES LOPES - 56847
JOSÉ EDUARDO LOPES - 40386
ROBSON BIZARRO - 35412
 
MEMBROS SUPLENTES / nº insc. CROSP
GERSON SADAO MIYOSHI - 34976
ANA CLAUDIA PINHEIRO PADILHA - 55864
ANA PAULA RICCI - 51265
CLAUDIA NOVELLI - 69491
ROBERTO DE ALCANTARA MADEIRA - 24866

Confira ao lado a
relação dos candidatos
a CONSELHEIROS
EFETIVOS E
SUPLENTES da 

(para leitura óptica)

NOVA OPÇÃO
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Atua em consultório parti-
cular e trabalhou no PSF.
Atua como secretária geral 
da ABCD e da APCD.
Colaboradora no Manual 
de Especialidades - SUS 
para o Ministério da Saúde.
Exerceu atividade docente 
na UNICASTELO.

CROSP 26.107

Colega,

Estamos entrando em contato com você para informá-lo de que lançamos a 

CHAPA 1 - SERIEDADE, TRABALHO E TRANSPARÊNCIA, encabeçada pelo Dr. 

Emil Adib Razuk, que concorrerá às eleições do CROSP, nos dias 12 e 13 de fevereiro. 

A CHAPA 1 é integrada por profissionais que têm um extenso histórico de defesa 

intransigente dos direitos e interesses da classe odontológica na esfera pública e na inicia-

tiva privada e pelo acesso da população à saúde bucal. 

Somos cirurgiões-dentistas idealistas, imbuídos em fortalecer a Odontologia e as-

segurar o bom exercício profissional, dentro dos princípios éticos, dispostos a continuar 

a construir uma Odontologia forte e com expressão social. O resultado do trabalho pode 

ser constatado no quadro da página ao lado. 

A chapa 1 
está aberta para 
receber sugestões 
e adesões. Basta 
enviar um e-mail 

para crospchapa1@
hotmail.com ou fax 
para (11) 3884-4436 

e 3884-2628

ELEIÇÃO

Foi Secretário Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes.
Presidiu a APCD-Mogi das 
Cruzes e exerceu atividade 
docente na UMC.
Cursou MBA em Adminis-
tração de Sistemas de Saúde.

CROSP 37.416

Cumpre a função de tesou-
reiro do CROSP.
Foi presidente da APCD-
Cambuci e do Conselho de 
Distritais.
Comandou a Comissão de 
Defesa de Classe da APCD.

CROSP 1.548

Preside a Comissão de Ética 
do CROSP.
Foi presidente da APCD - 
Vila Maria.
Atuou como membro do 
departamento de Defesa da 
Classe da APCD.

CROSP 5.641

Atua como conselheiro 
do Conselho Estadual de 
Saúde.
Ocupou diversos cargos 
diretivos na APCD.
Foi presidente da APCD - 
Casa Verde.
Ministra aulas e conferên-
cias em cursos de pós-
graduação.

CROSP 38.051

Exerce atividade docente na 
graduação e especialização 
da UNISA.
Presidente da Comissão de 
Ensino e Especialidades do 
CROSP.
Foi vice-diretor da UNISA.

CROSP 25.635

Foi presidente e tesoureira 
da APCD-Ipiranga.
Atuou na diretoria do 
Departamento Cultural da 
APCD Central.
Membro do Comitê Delibe-
rativo da APCD.

CROSP 22.194

Atua em consultório 
privado.
Exerce o cargo de diretor 
Científico da EAP-APCD 
São Bernardo do Campo
Idealizador e diretor do 
projeto filantrópico “Asso-
ciação Jovens Dentistas”.
Atua como docente nas 
áreas de Implante, Cirurgia 
e Odontogeriatria.

CROSP 61.456

Atua no serviço público.
Membro da Comissão de 
Assessoramento em Saúde 
Bucal do MS.
Ministra aulas e conferên-
cias em cursos de pós-
graduação. 
Foi coordenador municipal 
de Saúde Bucal em São 
Paulo e Santos.

CROSP 27.268

É defensor intransigente da 
Odontologia e dos direitos 
inalienáveis dos cirurgiões-
dentistas.
Atua como profissional em 
consultório particular.
Atuou como diretor do 
Departamento de Assistên-
cia Escolar do Estado e de 
Saúde Escolar da Prefeitura 
de São Paulo.

CROSP 61
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  Manter o trabalho de valorização 

do cirurgião-dentista e da Odontolo-

gia demonstrando que a saúde bucal 

é prioridade para a qualidade de vida 

da população.

  Manter a luta pela ampliação das 

contratações de profissionais de saú-

de bucal generalistas e especialistas, 

no PSF e nos CEOs.

  Manter a luta em defesa de con-

cursos ou processos seletivos trans-

parentes, visando estabilidade e con-

tinuidade das políticas adotadas.

  Reivindicar melhores condições sa-

lariais e de trabalho e isonomia sala-

rial em relação aos médicos.

  Manter a luta pela redução e isen-

ção de impostos, a exemplo da isen-

ção do ISS na Capital. 

  Continuar o trabalho de regula-

mentação e obediência ao Código de 

Ética em relação à veiculação de pro-

paganda em Odontologia. 

  Intensificar os trabalhos e as ações 

conjuntas desenvolvidas e trabalhar 

pelo cumprimento por parte das 

operadoras do novo valor da VRPO, 

desenvolvido pela FIPE em conjunto 

com as entidades nacionais.

   Manter a luta pela fluoretação das 

águas dos municípios do Estado de 

São Paulo, pelo Sorria São Paulo e 

PSF.

  Manter a luta contra a abertura de 

novas faculdades de Odontologia, pela 

regulamentação e criação de novas es-

pecialidades e pela atualização da Lei 

Federal 4324/64, que disciplina o fun-

cionamento dos Conselhos de Odonto-

logia.

  Manter a política de expansão do 

CROSP, através da abertura de no-

vas seccionais no interior do Estado, 

além das já criadas. Desde 2001, já 

foram mais de 16, além da imple-

mentação de melhorias de estrutura, 

equipamentos e sistemas, nas seccio-

nais já existentes.

  Manter a luta para que os cursos 

de especialização respeitem as condi-

ções necessárias para a formação de 

especialistas capacitados. 

Benefícios aos inscritos – Seguro de vida no valor de R$ 10.000,00 e 
R$ 20.000,00; informatização das seccionais, agilizando os processos 
de emissão de documentos; modernização das seccionais existentes e 
a criação de 13 novas no interior; expansão do mercado de trabalho 
para os cirurgiões-dentistas com a criação de 120 CEOs e mais de 
1.000 Equipes de Saúde Bucal no PSF e Sorria São Paulo; luta por 
isonomia salarial; renovação da linha de crédito com a Caixa Eco-
nômica Federal para financiamento de equipamentos e imóveis para 
consultórios odontológicos.

Redução e isenção de impostos e taxas – isenção do ISS e outras 
taxas em várias cidades.

Princípios éticos – agilização da tramitação de processos éticos.

Constante Renovação – desde 2001, 22 cirurgiões-dentistas integra-
ram o Conselho.

Mobilização decisiva na criação de novas especialidades – ortopedia 
funcional dos maxilares, odontologia para pacientes com necessi-
dades especiais, odontologia do trabalho, disfunção temporoman-
dibular e dor orofacial e odontogeriatria; e novas habilitações em 
práticas integrativas e complementares – acupuntura, homeopatia, 
terapia floral, laser, fitoterapia e hipnose.

Valorização da Odontologia - Painéis e outdoors nas estradas, veicu-
lação de vinhetas nas121 coligadas da TV Globo com mais de 9.500 
inserções gratuitas, destaque da Odontologia em novelas da emis-
sora, manual do “Programa e Concurso a Saúde Bucal”, em sua 6ª 
edição, que atinge 5.000.000 de escolares e considerado pela UNES-
CO o maior programa pedagógico em Saúde Bucal do mundo.

Melhoria da qualidade de vida da população - Mais de 14.000.000 
folderes de câncer bucal, cerca de 1.800.000 folderes de fissurados 
distribuídos à população e 100.000 livros de câncer bucal enviados a 
todos os cirurgiões-dentistas.

A CHAPA 1 - SERIEDADE, TRABALHO E 
TRANSPARÊNCIA vem, por essa razão, pedir O 
SEU APOIO e O SEU VOTO a fim de que esse 
trabalho, arduamente construído nos últimos anos, 
possa continuar prosperando em favor da classe.

ELEIÇÃO
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Estamos nos apresentando 
à classe odontológica como alter-
nativa de renovação dos caminhos 
da Odontologia no Estado de São 
Paulo. Acreditamos que o conti-
nuísmo não permite a renovação 
de idéias, sendo estas essenciais 
para evolução da categoria. Bus-
camos o crescimento profissional, 
com ênfase nas boas práticas da 
Odontologia, com busca contí-
nua aos princípios éticos e forta-
lecimento da classe odontológica.

Considerando os avanços 
científicos da Odontologia nas 
últimas décadas, nos deparamos 
com mudanças do perfil dos ci-
rurgiões dentistas, havendo neces-
sidade de avanço administrativo e 
operacional do Conselho Regio-
nal. 

Somos como você, CIRUR-
GIÃO DENTISTA, como colega 
que nunca participou de processo 
eletivo. A equipe é formada por 
profissionais com ampla experi-
ência administrativa, com foco 
em regulação, controle e audito-
ria, baseados em conhecimentos 
adquiridos na gestão do Sistema 
de Saúde.

“Nenhuma corrente é mais 
forte que seu elo mais fraco.”

 
A corrente clama por 
mudança, renovação e quebra 
do continuísmo.

• Busca contínua do respei-

to aos princípios éticos, enfati-

zando a dignidade da profissão.

• Facilitar a parceria com 

órgãos sanitários competentes, 

contribuindo para a fiscalização 

efetiva do exercício da profissão, 

valorizando os bons e dignos pro-

fissionais.

• Empreender ações que 

facilitem a regularização e legali-

zação dos consultórios e clínicas 

odontológicas junto aos órgãos 

competentes, com apoio das enti-

dades de classe existentes.

• Trabalhar no apoio e 

conscientização junto aos univer-

sitários de Odontologia, visando 

esclarecer as atribuições técnicas 

e sociais do cirurgião dentista, 

preparando-os para  o moderno 

mercado de trabalho.

• Luta constante por con-

dições dignas de trabalho, pro-

piciando assistência odonto-

lógica de qualidade no âmbito 

público, privado e conveniado.

• Busca de linhas de finan-

ciamento, em condições especiais, 

contemplando atualização profis-

sional e aquisição de equipamen-

tos odontológicos.

• Propiciar discussões acer-

ca dos valores pagos pelas ope-

radoras de planos odontológicos 

aos cirurgiões dentistas, firmando 

a posição do Conselho para valo-

rização da classe odontológica.

• Retomar a articulação po-

lítica para exclusão do cirurgião 

dentista da obrigatoriedade do ro-

dízio municipal, no município de 

São Paulo.

• Compromisso para atua-

lização contínua de informações 

junto aos veículos oficiais de di-

vulgação deste Conselho, de esta-

tísticas e balanços financeiros, ga-

rantindo transparências às ações.

• Analisar e rediscutir os 

atuais valores fixados por este 

Conselho, através de aprimora-

mento administrativo, enfatizan-

do a eficácia na administração, 

promovendo desoneração da en-

tidade e, conseqüentemente dos 

profissionais.

• Discutir a descentrali-

zação e implantação de COMIS-

SÕES DE ÉTICA, nas sedes re-

gionais deste Conselho, gerando 

maior agilidade e plena atuação 

em nível local.

• Incrementar ações junto 

ao Poder Executivo, expandindo 

as políticas públicas de Saúde Bu-

cal, no Estado de São Paulo.

• Revisão da estratégia das 

campanhas de valorização pro-

fissional, enfatizando o papel es-

sencial do cirurgião dentista, tal 

como a campanha  “O dente pode 

matar”, conscientizando a popu-

lação sobre a importância de saú-

de bucal.

Dr Robson Bizarro; Dra Ana Paula Ricci, Dr Fábio Bellucci Leite, Dr José Eduardo 
Lopes, Dra Ana Cláudia Pinheiro Padilha, Dr Thiago Nogueira M Ferreira

ELEIÇÃO
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Acreditando que é possível mudar e modernizar a administração deste Conselho, 
clamamos aos colegas que pensem duas vezes antes de votar.   Vote Chapa 2.

Adesões, sugestões e contatos 
através do endereço eletrônico: 

chapa2crosp@gmail.com

Dr. Alexandre Gomes Lopes
UNAERP - 1995

Dr. Robson Bizarro 
OSEC (UNISA) - 1986

Drº. Claudia Novelli 
UNISA - 1997

Dr. Fábio Bellucci Leite 
UNICASTELO - 1990

Dr. Thiago Nogueira M. 
Ferreira   
UNIMES - Santos - 2003

Dr. Roberto de Alcântara 
Madeira 
UNIV. METODISTA - 1982

Dr. Gerson Sadao Miyoshi
USP. BAURU - 1986

Drº. Ana Cláudia Pinheiro 
Padilha 
UNICEB – Santos - 1995

Dr. Jose Eduardo Lopes 
UNIV. METODISTA - 1989

Drº. Ana Paula Ricci 
UNICASTELO - 1992

ELEIÇÃO
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A cada dia que passa tem se 
tornado mais e mais fre-
quente a presença de pa-

cientes em nossas clínicas e con-
sultórios solicitando a emissão de 
laudo ou parecer quanto ao tra-
tamento odontológico realizado 
por outro colega. 

Então é que nos pergunta-
mos: como agir?

A primeira dica é CAU-
TELA. Devemos lembrar que o 
Código de Ética Odontológica, 
em seu art. 3ª, inciso I, prevê 
que constitui direito funda-
mental do cirurgião-dentista 
diagnosticar, planejar e executar 
tratamentos, com liberdade de 
convicção, respeitando o estado 
atual da ciência e sua dignidade 
profissional.

Assim, nossa Legislação 
Ética nos concede o direito de 
atuar com autonomia, pauta-
dos em nossos conhecimentos 
adquiridos na graduação, em 
cursos de aperfeiçoamento e 
especialização e até mesmo em 
nossa prática profissional, des-
de que utilizemos de técnica 
reconhecida cientificamente, 
zelando pela saúde e dignidade 
do paciente, sem exagerar em 
diagnóstico, prognóstico e tera-
pêutica ou propondo tratamen-
to desnecessário ou para o qual 

Atenção: se o um paciente 
lhe solicitar opinião sobre 
um tratamento odontológi-
co anterior você pode estar 
cometendo uma falta ética 

Ética profissional: o cirurgião-dentista pode emitir 
relatório sobre tratamento anterior?

não estejamos capacitados.
Devemos considerar, ain-

da, que quando um paciente 
chega ao nosso consultório, te-
mos conhecimento somente da 
situação atual, sendo que desco-
nhecemos como o paciente ini-
ciou o tratamento com o colega 
anterior, o verdadeiro diagnós-
tico e plano de tratamento, as 
condições clínicas do paciente 
e eventuais intercorrências, que 
interferem diretamente no su-
cesso ou insucesso do tratamen-
to. Realizarmos uma crítica ao 
trabalho de um colega ou mes-
mo uma simples opinião sem 
ter conhecimento do caso em 
sua totalidade, além de ANTIÉ-
TICO, é no mínimo arriscado e 
inapropriado, pois esse juízo de 
valor pode não refletir a verdade 
sobre os fatos.

O “RELATO” DO PACIENTE
Muitas vezes o paciente 

descreve somente parte do que 
realmente aconteceu, distorcen-
do informações, até mesmo por 
sua condição de leigo, e omitindo 
fatos importantes para que seja 
possível uma conclusão ou com-
preensão de seu estado atual.

Por outras vezes nos parece 
evidente que a conduta do colega 
não se tratou da mais indicada, 
propondo e executando trata-
mento desnecessário, utilizando-
se de técnica reconhecida cientifi-
camente, porém não indicada ao 
caso, entre outras questões e con-
dutas que contribuíram ou foram 

as causadoras do dano sofrido 
pelo paciente.

Nessa situação, é fundamen-
tal que documentemos o caso, 
realizando os exames clínicos e 
radiográficos necessários, solici-
tando eventual documentação que 
o paciente possua antes do trata-
mento executado e entrando em 
contato com o colega que cuidou 
do paciente para buscar maiores 
esclarecimentos quanto ao caso, 
de maneira que, havendo indícios 
de falta ética, torna-se nosso dever 
comunicar ao CROSP erros técni-
co-científicos de colegas, propor-
cionando, assim, a competente 
apuração dos fatos.

PERITOS E AUDITORES ODON-
TOLÓGICOS

A descrição de um trabalho 
realizado por colega compete tão 
somente aos peritos ou auditores, 
que, ainda que investidos em suas 
funções, devem respeitar as nor-
mas éticas, atuando com absoluta 
isenção, sem ultrapassar os limites 
de suas atribuições e competên-
cias, emitindo laudo ou relatório 
sigiloso e lacrado, que será enca-
minhado a quem de direito, sem, 
contudo, intervir ou fazer qual-
quer apreciação ou observação na 
presença do examinado.

De acordo com o Art. 2ª 
da Resolução CFO nª. 020/2001, 
considera-se PERITO o profissio-
nal que auxilia a decisão judicial e 
administrativa, por solicitação da 
autoridade judiciária ou por desig-
nação do Conselho, fornecendo 

laudo-técnico detalhado, realizado 
através de perícia, com a verifica-
ção de exames clínicos, radiográ-
ficos, digitalizados, fotografias, 
modelos de arcos dentais, exames 
complementares e outros que au-
xiliarão na descrição de laudo-
técnico, com absoluta imparciali-
dade, indicando sempre a fonte de 
informação que o amparou.

O laudo do perito deve ser 
executado com absoluta isenção 
e imparcialidade, sem emissão de 
opiniões pessoais, reportando-se 
sempre a fundamentos científicos 
e citando a sua fonte.

Já o Art. 4ª de referida re-
solução preceitua que se consi-
dera AUDITOR o profissional 
concursado ou contratado por 
empresa pública ou privada, que 
preste serviços odontológicos e 
necessite de auditoria odontológi-
ca permanente para verificação da 
execução e da qualidade técnico-
científica dos trabalhos realizados 
por seus credenciados.

RELAÇÃO PACIENTE x PROFIS-
SIONAL E A OPINIÃO SOBRE 
UM TRATAMENTO

O crescimento do mercado 
odontológico com o aumento de 
clínicas que proporcionam facili-
dades e maior acesso ao tratamen-
to odontológico, sem, contudo, 
se preocuparem com questões 
básicas no relacionamento com o 
paciente, elaboração de prontuá-
rios completos, cuidados pré-tra-
tamento, exames complementares 
e questões contratuais, bem como 

ÉTICA
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a mudança da relação profissio-
nal/paciente, haja vista que hoje, 
com o Código de Defesa do Con-
sumidor, o paciente tem maior 
conhecimento de seus direitos e 
sente-se encorajado a acionar o 
Poder Judiciário, vem aumentan-
do também o número de deman-
das éticas envolvendo a atividade 
dos cirurgiões-dentistas quanto 
aos tratamentos realizados.

Muitas dessas denúncias 
vêm amparadas em laudos, críticas 

e opiniões emitidas por colegas, 
fundamentando a denúncia na es-
fera ético-disciplinar e/ou judicial. 

Nesses casos, ainda que te-
nha ocorrido, efetivamente, uma 
falta ética do cirurgião-dentista 
que fez o tratamento, o profissio-
nal que emitiu sua opinião, crítica 
ou laudo em relação ao tratamen-
to realizado também incorreu em 
infração ética, sujeitando-se às 
normas éticas e respondendo ação 
disciplinar para apuração de sua 

conduta.

ENTÃO, QUANDO SOLICITADO, 
O QUE FAZER?

A orientação que fornece-
mos aos colegas é: quando um 
paciente lhe abordar requerendo 
um laudo, crítica, opinião ou pa-
recer sobre tratamento realizado 
por outro cirurgião-dentista, se 
restrinja a emitir tão somente o 
seu diagnóstico (avaliação clínica 
do paciente) e seu plano de trata-

mento (proposta de tratamento), 
sem atribuir considerações justi-
ficando ou induzindo que o pro-
blema apresentado pelo paciente 
é decorrente de tratamento reali-
zado por colega.

Havendo dúvidas quanto 
ao que fora realizado pelo cole-
ga, é indicado que orientemos 
o paciente a procurar o CROSP 
ou que apresentemos, formal-
mente, denúncia fundamentada 
ao Conselho Regional.

O Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo ins-
taurou processo ético contra a 
Sorrident’s por realizar a distribui-
ção de folderes irregulares, anún-
cio em site e propaganda televisi-
va em desacordo com as normas 
éticas, tendo condenado a sócia e 
responsável técnica da empresa, a 
cirurgiã-dentista Drº. Carla Rena-

Publicação de Penalidades Públicas – Processos Éticos
ta Sarni Souza – CROSP 56.568 
e o vice-presidente do Grupo 
Sorrident’s, o cirurgião-dentista Dr. 
Cleber Soares de Souza – CROSP 
88.082 à pena de censura pública, 
em publicação oficial, cumulada 
à pena pecuniária no importe de 
10 (dez) anuidades. Apresentado 
recurso pelos denunciados, referi-
do processo foi encaminhado ao 

Conselho Federal de Odontolo-
gia em maio de 2008, tendo sido 
julgado em dezembro de 2008, de 
forma que o CFO manteve, por 
unanimidade, a decisão proferida 
pelo CROSP em primeira instân-
cia, decisão transitada em julgado 
em 02 de janeiro p.p.

Segue, abaixo, relação de 
processos éticos transitados em 

julgado, com penalidade pública. 
Lembramos que a aplicação 

das penalidades observa a grada-
ção prevista no Art. 41 do Códi-
go de Ética Odontológica, bem 
como as circunstâncias atenuantes 
e agravantes e a reincidência do 
profissional. Nos casos de reinci-
dência, a pena de multa é aplicada 
em dobro.

Dr. Ideval Serrano – Presidente da Comissão de Ética
Membros: Dr. Marco Antonio Rocco, Drª. Eunice Cristina Gardieri, Drª. Maria Lucia Zarvos Varellis e Dr. Marco Antonio Manfredini
Colaboradoras: Drª. Marie Eid, Drª. Maria Cristina M. Fávero, Drª. Maria Valéria Davini Akkaoui

Processo Denunciado(a) Cidade Infração Ética Penalidade

040/2007

CD. Cleber Soares de 
Souza – CROSP 88.082
CD. Carla Renata Sarni 
Souza – CROSP 56.568

São Paulo – SP

Propaganda em site, 
televisão e folderes 

em desacordo com as 
normas éticas

Censura Pública, em 
Publicação Oficial, 

cumulada a pena pe-
cuniária de 10 (dez) 

anuidades.

012/2005 CD. Rodrigo Bermejo 
Andreo – CROSP 64.394 Santos – SP Falta de inscrição de 

clínica odontológica

Censura Pública, em 
Publicação Oficial, 

cumulada a pena pe-
cuniária de 10 (dez) 
anuidades. (reinci-

dência)

028/2005 CD. Edson Takeo Sato – 
CROSP 44.405 Poá – SP

Impressos em desa-
cordo com as normas 

éticas

Censura Pública, em 
Publicação Oficial, 

cumulada a pena pe-
cuniária de 20 (vinte) 

anuidades. (reinci-
dência)

ÉTICA
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A Caixa Econômica Fede-
ral está disponibilizando 
duas linhas de créditos 

aos profissionais inscritos no 
CROSP: 

• PROGER - Programa de 
Geração de Emprego e Renda, 

• Carta de Crédito SBPE 
– Sistema Brasileiro de Poupan-
ça e Empréstimo, do Sistema 
de Financiamento Imobiliário 
(SFI), destinado à compra ou 
construção de imóveis profis-
sionais, incluindo consultórios 
dentários.

O PROGER oferece o cré-
dito para duas categorias distin-
tas:

• RECÉM-FORMADOS 
(formados até quatro anos) 

• PROFISSIONAIS LI-
BERAIS (formados há mais de 
quatro anos) 

A parceria foi feita através 
da agência Carlos Sampaio da 
Caixa, em São Paulo. Segundo 
a Gerente de Relacionamento 
Empresarial da Caixa, Cristiane 
Maria Segato Oliva, por serem 
produtos diferenciados para o 

Os financiamentos serão 
dirigidos a todos os cirurgi-
ões-dentistas para aquisi-
ção de equipamentos odon-
tológicos com seis meses de 
carência e juros em torno 
de 1% a.m. e para compra, 
construção ou reforma de 
consultórios odontológicos 
com juros de aproximada-
mente 1,5% a.m.

CROSP e Caixa Federal renovam parceria 
para linha de crédito

micro e pequeno empresários e 
profissionais liberais, a procura 
deve ser grande, nesta ação em 
conjunto com o CROSP. 

Os recém-formados e os 
profissionais liberais deverão 
procurar a agência da caixa de 
sua preferência para elaborar o 
cadastro. Caso aprovado, um 
Plano de Negócios deve ser ela-
borado, uma vez que se trata de 
um projeto visando à geração 
de emprego e renda. A Caixa 
analisa a viabilidade do plano, 
a capacidade de pagamento e as 
garantias oferecidas. Os recursos 
usados são do FAT (Fundo de 
Amparo ao Trabalhador).

O limite de financiamen-
to é de até 90% do valor do 
projeto, limitado a R$ 30 mil. 
Nesse limite inclui-se uma par-
cela de capital de giro, que não 
pode exceder a 50% do total do 
financiamento. 

O prazo para pagamento é 
de 24 meses, para recém-forma-
dos e 36 meses para formados 
há mais de quatro anos, com 
carência de até seis meses com 
juros em torno de 1% ao mês. O 
financiamento pode chegar até 
R$ 30 mil em caso de aquisição 
exclusivamente de equipamen-
tos odontológicos e periféricos. 

O financiamento cobra 
TJLP (taxa de juros de longo 
prazo mais juros de 6% ao ano, 
que devem ser pagos mesmo 
durante o período de carência), 
além do IOF (Imposto sobre 

Operações Financeiras). “Essa 
linha de crédito deverá facilitar 
o início de carreira dos recém-
formados e dar um grande in-
centivo aos novos profissionais 
da área”, argumentou Dr. Emil 
Adib Razuk. 

O outro financiamento, a 
Carta de Crédito SBPE, destina-
se a Prédio Comercial – Con-
sultório - aquisição, construção 
ou reforma de imóvel comercial 
urbano, com recursos decorren-
tes do SFI (Sistema de Finan-
ciamento Imobiliário). Ela não 
tem limite de valor de avaliação 
ou de venda e compra.

Todo o cirurgião-dentista 
interessado, independente da 
faixa de renda, deve ser brasi-
leiro nato ou naturalizado ou, 
se estrangeiro, detentor de visto 
permanente no país, maior de 
21 anos de idade ou emancipa-
do, submeter-se a uma pesquisa 
cadastral e análise da capacidade 
de pagamento, para receber uma 
carta de crédito. 

Com a carta em mãos, o 
profissional deve procurar o 
imóvel de sua preferência, em 
caso de compra, providencian-
do todos os documentos exigi-
dos para a formalização do pro-
cesso.

O último passo é o com-
parecimento à agência da Caixa 
para assinatura do contrato e re-
colhimento de taxas.

Há quatro opções: 
• aquisição de imóvel novo 

ou usado ou lote urbanizado; 
• aquisição de terreno e 

construção; 
• construção em terreno 

próprio; 
• reforma e/ou ampliação. 
O comprometimento da 

renda para o pagamento das par-
celas não deve ultrapassar 30% 
da renda (comprovada ou não). 
O limite de financiamento é de 
até 60% do valor do imóvel.

O prazo de financiamento 
da carta de crédito é de até 120 
meses, ou seja, 10 anos, através 
do SAC (Sistema de Amortiza-
ção Constante) com taxa de ju-
ros nominal de 13% ao ano + 
TR (aproximadamente 1,5% ao 
mês). 

A finalidade desta linha 
de crédito, segundo a gerente 
de Relacionamento Empresarial 
da Caixa, Sra. Cristiane Maria 
Segato Oliva, é de “divulgar ao 
cirurgião-dentista inscrito no 
CROSP que ele pode contar 
com a Caixa como parceira, seja 
o profissional com tempo de ex-
periência, seja um recém-forma-
do que precisa de um ‘empur-
rão’ nesse início de carreira”.

O contato com a 
Sra. Cristiane Oliva po-
derá ser feito pelo tele-
fone (11) 3503-6300, fax 
(11) 3503-6355 e por e-
mail: cristiane.oliva@cai-
xa.gov.br 

BENEFÍCIO
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PROGER – PROFISSIONAIS LIBERAIS (FORMADOS HÁ MAIS DE QUATRO ANOS)
VALOR MÁXIMO: R$ 30 MIL (COMPRA DE EQUIPAMENTOS  ODONTOLÓGICOS)
LIMITE: 90% DO PROJETO
PRAZO: 1 A 36 MESES
CARÊNCIA: ATÉ 6 MESES
TAXA: TJLP + 6% A.A. = em torno de 1% a.m.

SIMULAÇÃO - VALOR: R$ 10.000,00
                     PRAZO: 36 MESES
                     PRESTAÇÃO: R$ 334,00

PROGER – PROFISSIONAIS RECÉM-FORMADOS (FORMADOS ATÉ 4 ANOS)
VALOR MÁXIMO: R$ 30 MIL (COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS)
LIMITE: 90% DO PROJETO
PRAZO: 1 A 24 MESES
CARÊNCIA: ATÉ 6 MESES
TAXA: TJLP + 6% A.A. = em torno de 1% a.m.

SIMULAÇÃO - VALOR: R$ 10.000,00
                      PRAZO: 24 MESES
                      PRESTAÇÃO: R$ 472,00

VALOR MÁXIMO: CAPACIDADE DE PAGAMENTO APURADA
PRAZO MÁXIMO: 120 MESES
JUROS: 13% A.A. + TR
AMORTIZAÇÃO: SISTEMA AMORTIZAÇÃO CONSTANTE
FINANCIAMENTO: 60% DO VALOR DO IMÓVEL

SIMULAÇÃO - VALOR DO IMÓVEL: R$ 160.000,00
                     FINANCIAMENTO: R$ 96.000,00
           RECURSOS PRÓPRIOS: R$ 64.000,00
           PRAZO DESEJÁVEL: 120 MESES
           JUROS EFETIVOS: 13% a.a + TR = em torno de 1,5% a.m.
                     PRESTAÇÃO: R$ 1.875,70

Os profissionais inscritos no CROSP poderão obter mais informações e tirar dúvi-
das a respeito das duas linhas de crédito através do telefone (11) 3503.6300 ou pelo 
site da Caixa Econômica Federal – www.caixa.gov.br.
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O CROSP está preparan-
do mais um manual de 
grande utilidade para 

o cirurgião-dentista. Na primei-
ra quinzena de fevereiro, será 
lançado e enviado aos inscritos 
e acadêmicos das faculdades de 
Odontologia do Estado o livro 
“Emergências Médicas na Prática 
Dental – Prevenção, Reconheci-
mento e Condutas”. O manual 
traz um roteiro prático, didático 
e ilustrativo para que o profissio-
nal possa consultar sempre que 
preciso. 

O livro, de 178 páginas, foi 
escrito pelo professor titular apo-
sentado de Cirurgia da Faculdade 
de Odontologia da USP de Ribei-
rão Preto, Prof. Dr. Regis Alonso 
Verri. Ele teve a colaboração das 
Drºs. Solange Alonso Vergani e 
Eliane Alonso Pereira Lima. Dr. 
Verri conta que a ideia de se fa-
zer o manual partiu de uma exi-
gência do CROSP e CFO, que 
baixou uma portaria instituindo 
a matéria como obrigatória nos 
cursos de especialização. Um as-
pecto interessante do livro é que 
há ilustração, quadro e fichas que 
facilitam a consulta do profis-
sional. Mas o ideal é que ele leia 
e sempre o consulte para estar 
preparado no momento de uma 
emergência. 

Essa é a segunda publicação 
destinada aos profissionais. 
A primeira tratou do câncer 
bucal. O manual será en-
viado a todos os cirurgiões-
dentistas

Para o professor, é um as-
sunto de muita relevância. “É 
fundamental que todos, princi-
palmente os recém-formados, te-
nham os conhecimentos básicos 
de emergências médicas, até por-
que as faculdades não têm essa 
disciplina em seus cursos”, afirma 
ele. “Quem faz cirurgia, por exem-
plo, precisa ter essas informações 
bem frescas na cabeça, porque os 
acidentes não são raros.”

Segundo ele, os aciden-
tes mais comuns estão ligados 
à anestesia local: sobredose, re-
ação alérgica etc. Por essa razão, 
o livro enfatiza a prevenção das 
emergências com dois capítulos. 
O primeiro é sobre a prevenção 
em si. O segundo trata da avalia-
ção dos pacientes e dos cuidados 
que se devem tomar para evitar 
as intercorrências. Há capítulos 
que falam dos cuidados com a 
prevenção de hemorragias, com a 
proteção do aparelho digestivo e 
com os pacientes epiléticos, entre 
outros.

“Apesar de não sermos mé-
dicos, temos que saber se o pa-
ciente é hipertenso, se é alérgico 
e se toma alguma medicação que 
dificulta a coagulação. A preven-
ção se dá numa boa avaliação, 
permitindo que o cirurgião-den-
tista aplique o anestésico correto”, 
exemplifica. “É muito mais fácil 
prevenir do que tratar”, observa.

Estão sendo impressos pela 
Companhia Lithographica Ypi-
ranga, que venceu a licitação do 
CROSP, 150 mil exemplares. 

O terceiro manual  a ser  publicado 

pelo CROSP será sobre marketing e 

organização de consultórios.

LIVRO
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Departamento Jurídico do CROSP está 
à disposição do inscrito para auxiliá-lo 

contra ações de cobrança do SOESP

CURTAS

R$1.000,00. Fone: (11) 2275-5107.

VENDE

Consultório odontológico em Santo André, 

próximo ao centro, completo (exceto ins-

trumental): R$ 12.000,00. Contatos Vanessa 

tel: 8162-6951 e Sérgio 9439-1897 / 4396-

4496 (noite).

ALUGA

Sala moderna e bem decorada com

instalações apropriadas para consultório

odontológico, completo com armários e

ar condicionado, bem localizadas ao lado

do Parque do Ibirapuera na Rua Pirapora,

177. Tratar com Dr. Razuk. Tel: (11) 3884-

4436/2628.

ALUGA

Consultório completo em prédio comercial, 

no centro de São Caetano do Sul. Mais infor-

mações: Dr. Henrique. Tels.: 99609-3624 / 

2146-4014 - h_trevisan@globo.com

EMPREGO

Precisa-se de ortodontista com especializa-

ção para clínica diferenciada. Tratar com Dr. 

Sidney Tadeu Manoel. F: (11) 2601-3120. 

VENDE

Equipo Dabi Atlante completo, cadeira cor 

cinza, refletor, unidade auxiliar, cuspidei-

ra, mocho, aparelho de RX Dabi Atlante 

Spectro 70. Contato (16) 33611071 ou (16) 

81729901.

VENDE

Motor de implante: perfuração e inserção, 

completo omega top de linha, novo na caixa 

e contra ângulo 20:1. Com nota fiscal. Preço 

do conjunto: R$ 3.990,00. Falar com Dr. Sér-

gio. Fones: (11) 3873-6847 e 5523-9739.

VENDE

Cadeira, cuspideira, refletor da marca Gna-

tus. Modelo dentatus LS, na cor cinza. Apa-

relho de ar condicionado da Consul.Tudo por 

Agenda de bolso do CROSP já foi 
enviada aos inscritos

Dr. Daniel Falbo Martins de Souza 
defendeu tese sobre fratura de face

O CROSP enviou no come-
ço de janeiro a todos os seus ins-
critos a agenda de bolso de 2009. 
A agenda dispõe das disposições 
do Código de Ética Profissional, 

Os classificados devem ser enviados para imprensa@crosp.org.br e trazer 
informações do serviço e o contato do anunciante.

A partir da esquerda: Prof. Dr. 
Aroldo Arid Soares, Prof. Dr. 
Cláudio Santili, Dr. Daniel Falbo 
Martins de Souza e Prof. Dr. 
Akira Ishida

O cirurgião-dentista 
Dr. Daniel Falbo Martins de 
Souza defendeu na Faculda-
de de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo, no 
dia 5 de dezembro, a tese de 
doutorado “Perfil epidemio-
lógico das fraturas de face em 
pacientes infanto-juvenis em 
um pronto-socorro de uma 
metrópole tropical”. Ele teve 

como orientador o Prof. Dr. Cláu-
dio Santili.

O CROSP teve conhecimen-
to de que o SOESP está promovendo 
ações de cobrança da contribuição 
sindical contra cirurgiões-dentistas. 
O departamento Jurídico do Con-
selho informa que está à disposição 
para esclarecimentos que se fizerem 
necessários a todos os inscritos so-
bre a matéria, bem como para dis-
ponibilizar os subsídios para que 

o profissional se defenda junto ao 
Judiciário. Das ações noticiadas 
ao CROSP, apenas uma já foi 
julgada, tendo sido decretada 
totalmente improcedente e se en-
contra com recurso do Sindicato.

O telefone do departamen-
to Jurídico do CROSP é (11) 
3549-5580 com a advogada Drº. 
Mônica Ferreira.

dos endereços das seccionais do 
Conselho e dos postos de votação 
para a eleição do CROSP. Qual-
quer dúvida, basta ligar para (11) 
3549-5500.
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O Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo 
vai continuar oferecendo, 

em 2009, sem ônus para o inscrito, 
um seguro de vida de R$ 10 mil no 
caso de morte natural e de R$ 20 mil 
no caso de morte por acidente,  um 
aumento de 300% em relação ao va-
lor segurado de 2008 (veja tabela 3).  
O seguro do cirurgião-dentista, por 
exemplo, aumentou de R$ 2.500,00 
(morte natural e invalidez por aci-
dente) para R$ 10.000,00 e de R$ 
5.000,00 (morte acidental) para R$ 
20.000,00.

Esse benefício é de extraordiná-
ria vantagem, pois, num momento de 
dor e fragilidade, assegura um pouco 
de tranquilidade à família, cobrindo 
as despesas de funeral e dos primei-
ros meses seguintes. O seguro cobre 
ainda a faixa etária até os 69 anos de 
idade, enquanto no mercado,  cobre-
se até os 64 anos de idade.

Segundo o assessor contábil do 
CROSP, Lourenço Oliva, um seguro 
de vida no Banco do Brasil de R$ 22 
mil sai hoje por R$ 1.402,32 por ano 
para quem está na faixa dos 60 anos 
de idade (veja tabela 1). Isso significa, 
que pagando a anuidade do CROSP 
de R$ 326,31, o inscrito tem um be-
nefício de R$ 177,30 a R$ 956,10, de-
pendendo da faixa etária (veja tabela 
2). A vantagem de o inscrito pagar 
em janeiro a anuidade é poder usu-
fruir imediatamente do benefício do 
CROSP.

Seguro de vida para os inscritos do CROSP 
aumentou 300% em relação a 2008

Saltou de R$ 2,5 mil para R$ 
10 mil no caso de morte na-
tural e de R$ 5 mil para R$ 20 
mil para morte acidental

Valor que o inscrito pagaria se ele fosse adquirir individualmente no 
Banco do Brasil um seguro de vida *

Faixa Etária Morte Natural e 
Invalidez Morte Acidental Prêmio anual

35 a 39 anos  10.000,00  20.000,00  177,30 
40 a 44 anos  10.000,00  20.000,00  227,70 
45 a 49 anos  10.000,00  20.000,00  315,30 
50 a 54 anos  10.000,00  20.000,00  461,40 
55 a 59 anos  10.000,00  20.000,00  660,90 
60 a 64 anos  10.000,00  20.000,00  956,10 

Seguro Banco do Brasil - Ouro Vida *

Faixa Etária Morte Natural e 
Invalidez

Morte Aci-
dental

Prêmio 
anual

Mensali-
dade

35 a 39 anos  22.000,00  22.000,00  259,92 21,66
40 a 44 anos  22.000,00  22.000,00  333,96 27,83
45 a 49 anos  22.000,00  22.000,00  462,48 38,54
50 a 54 anos  22.000,00  22.000,00  676,92 56,41
55 a 59 anos  22.000,00  22.000,00  969,48 80,79
60 a 64 anos  22.000,00  22.000,00  1.402,32 116,86

O seguro dos inscritos aumentou consideravelmente. Houve uma 
acréscimo de 300% em relação ao valor de 2008.

Inscrito Morte Natural Morte Acidental Invalidez
CD 10.000,00 20.000,00 10.000,00
TPD 6.666,66 13.333,33 6.666,66
THD 2.000,00 4.000,00 2.000,00
APD 2.000,00 4.000,00 2.000,00
ACD 2.000,00  4.000,00 2.000,00


