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Conselho se mobiliza 
para a aprovação de 
projeto de lei que 
estabelece salário-
mínimo para os 
cirurgiões-dentistas

Conselheiros eleitos 
tomam posse em 
sessão solene 
na Assembleia 
Legislativa

Você também pode auxiliar os conselheiros a 

aprimorar a administração do CROSP.

Seja protagonista do programa de 

valorização da Odontologia.

Envie suas ideias. O CROSP quer ter o 

privilégio de contar com sua participação e 

sua criatividade.

Ajude a profissão a ser reconhecida pela 

população e participe do concurso de frases 

e dizeres da próxima campanha publicitária 

que será veiculada no Mês da Saúde Bucal

Dr. Emil Adib Razuk ao lado do Dr. Lázaro 
de Melo Brandão e de Luiz Carlos Trabuco 
Cappi, ambos grandes amigos da classe 
odontológica

Prêmio CROSP 
de Jornalismo 
será lançado 
para estimular 
reportagens sobre a 
saúde bucal

Profissionais da 
Imbra, Ccrio e 
Sorrident’s são 
penalizados por falta 
ética

Mais uma vez, o espírito altruísta 

e voltado para o interesse público da 

população falou alto junto ao presi-

dente do Conselho de Administração 

do BRADESCO, Dr. Lázaro Brandão, e 

ao presidente da diretoria Executiva 

do banco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. 

Por intermédio deles, o banco firmou 

mais um ano de parceria com o CROSP 

para a realização do programa e con-

curso “A Saúde Bucal”, considerado 

pela UNESCO, o maior programa pe-

dagógico de saúde bucal do mundo
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Barack Obama dias depois de sua posse como Presidente dos Esta-
dos Unidos fez um apelo ao seu povo para reverter a crise que assolou 
o seu país com consequências nefastas no mundo todo. Hoje, já se têm 
alguns sinais de recuperação da economia americana e parece que novos 
horizontes trarão mais tranquilidade e menos tensão para a humanida-
de, e consequentemente para nós brasileiros.

Estimados colegas cirurgiões-dentistas.
Infelizmente, tivemos no CROSP de julho 1996 até abril 2001 três 

administrações; ou melhor, não podemos dizer administrações e sim 
uma conduta desastrosa sobre todos os aspectos. A pior foi a indiferen-
ça e até a completa complacência das três diretorias deste período na 
criação indiscriminada de Faculdades de Odontologia. 

Quando, em 13 de julho de 1996, terminou nosso mandato, tínha-
mos 27 Faculdades no Estado de São Paulo. Ao reassumirmos em 20 de 
abril de  2001, encontramos 50 Faculdades.

Nós, que tínhamos, no primeiro período que estivemos na Presidên-
cia do CROSP, impedido a instalação de 7 Faculdades quer por ações 
judiciais, quer com posições do Conselho Estadual de Saúde (àquela 
época éramos conselheiros do CES) referendados pelo Conselho Nacio-
nal de Saúde para as cidades de São José do Pinhal, Avaré, São João da 
Boa Vista e Jales ou, com a  audiência com o Ministro da  Educação do 
Governo Itamar Franco, Dr. Murilo de Avelar Hingel, que promulgou 
um decreto contra a instalação dos cursos de Odontologia das Univer-
sidades Vale do Paraíba e Braz Cubas.

Este aumento absurdo trouxe a principal e terrível consequência 
para a atual situação da classe.

Nós podemos sim, reverter este “status quo”.
Cada um de nós deve, nas atividades diárias de nosso consultório, 

fazer um trabalho de conscientização e orientação para os nossos clien-
tes, ressaltando a necessidade de cada indivíduo ter uma boa saúde bu-
cal, pois ela é imprescindível para uma saúde geral.

Além do âmbito de seu consultório, atuar na comunidade, partici-
pando de reuniões, seminários, debates sobre o assunto de interesse da 
coletividade, para demonstrar que o cirurgião-dentista compartilha das 
lutas em prol das melhorias da saúde e do bem-estar da coletividade, 
seja nas grandes, médias e pequenas cidades, escrevendo artigos nos 
jornais, bem como, dando entrevistas nas rádios e emissoras de TV, 
enaltecendo o valor da saúde bucal para a saúde geral.

Ressaltar que a saúde começa pela boca. Os dentes são importantes 
na mastigação dos alimentos, na fala, na estética, influenciando direta-
mente a auto-estima do ser humano e o seu contexto social.

Preocupados com essa situação, estabelecemos um Programa de Va-
lorização da Odontologia que transcende todo e qualquer já realizado 
anteriormente por uma instituição da classe:

• Programa e Concurso “A Saúde Bucal” desde 2003, que devido 
a sua enorme amplitude é considerado pela UNESCO como o maior 
programa pedagógico do mundo;

• Painéis nas principais estradas do Estado e outdoors nas cidades 
ressaltando a imprescindível necessidade de uma consulta periódica ao 
cirurgião-dentista e que o tratamento odontológico é um investimento;

• Conseguimos através do digno Vice-Presidente José Roberto Ma-
rinho da Rede Globo a inserção durante 2 períodos de 3 mensagens 
socioeducativas por meio das 121 coligadas de todo o país, totalizando 
9.569 inserções que foi considerado pela mídia como a maior divulga-
ção de uma profissão;

• Programa de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal 
com a distribuição de fôlderes através dos cirurgiões-dentistas e nos 
postos de pedágio, totalizando 14.000.000 (14 milhões), além de um 
manual aos cirurgiões-dentistas sobre câncer bucal.

Enfim, temos ressaltado e incentivado a participação de cada cirur-
gião-dentista a realizar uma ação por ano, podemos imaginar que a re-
sultante seria enorme, ou seja, mais de 60.000 atividades que colocariam 
a nossa profissão constantemente na mídia de maneira valorizada.

Neste jornal, fazemos-lhes um apelo para que compartilhe seu talen-
to com o CROSP e ajude a construir uma Odontologia melhor.

Você também pode auxiliar a mim e aos conselheiros a aprimorar a 
administração do CROSP.

Seja protagonista do Programa de Valorização da Odontologia.
Envie suas idéias!
O CROSP quer ter o privilégio de contar com sua participação e 

criatividade, assim você estará ajudando a si próprio e a sua profissão.

Um grande abraço do colega

EDITORIAL
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Tramita na Câmara dos Depu-
tados uma matéria de grande 
interesse da classe odontoló-

gica a favor da qual o CROSP tem se 
empenhado desde o início. Foi apro-
vado, em 27 de maio, pela Comis-
são de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público da Câmara Federal, 
o substitutivo do PL 3734/2008 do 
Deputado Federal Ribamar Alves 
que fixa o salário-mínimo de cirur-
giões-dentistas no setor privado em 
R$ 7 mil mensais e define o valor da 
hora trabalhada em R$ 31,81. 

Em 19 de março deste ano, o 
Conselho enviou ofício, pedindo 
apoio para a aprovação da matéria, 
a todos os deputados de São Paulo 
que faziam parte da Comissão de 
Trabalho: Milton Monti, Vicente 
Paulo da Silva, Paulo Pereira da Silva 
e Roberto Santiago. Em maio, novo 
ofício foi encaminhado a todos os 
parlamentares da Comissão. Em 
São Paulo, foi iniciado um corpo-a-

croSP mobiliza classe pela aprovação do PL que fixa 
salário-mínimo de cirurgião-dentista
Conselho continua corpo-a-
corpo com os parlamentares 
na Câmara dos Deputados

TRABALHO

Drª. Maria Lucia Zarvos Varellis com Samir Najjar, 
assessor do CFO no Distrito Federal, e o Deputado 
Federal Dr. Mauro Nazif (de paletó)

corpo. O presidente do CROSP, Dr. 
Emil Adib Razuk, conversou com 
os chefes de gabinete do Deputado 
Paulo Pereira da Silva e do Deputa-
do Milton Monti; o coordenador de 
Serviço Bucal de São Bernardo do 
Campo, Dr. Francisco Angelo Bia-
gioni, teve audiência com o Deputa-
do Vicentinho; e o fiscal do CROSP, 
Dr. Ésio Bruno Brusadin, por meio 
de seu filho, Dr. Maurício Brusadin, 
se encontrou com o Deputado Ro-
berto Santiago. Todos votaram favo-
ravelmente ao PL.

Como o projeto de lei está na 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), o CROSP enviou ofício em 
junho aos seus membros e mobili-
zou as entidades odontológicas de 
São Paulo e seus inscritos para que se 
manifestem com o envio de e-mails 
e ofícios a esses parlamentares, soli-
citando a aprovação do projeto (veja 
relação dos deputados na página ao 
lado). Ao mesmo tempo, foi sugeri-
do, por ofício e e-mail, aos 26 CROs 
que fizessem o mesmo junto aos de-
putados de seus respectivos Estados 
já que a matéria será apreciada pela 
CCJ em agosto.

Abaixo um dos ofícios encaminhados aos deputa-
dos membros da CCJ e que pode ser usado de mo-
delo pelos inscritos para que se manifestem junto 
aos parlamentares de São Paulo

Drª. Maria Lucia 
Zarvos Varellis, do 
CROSP, esteve em 
Brasília e transmitiu 
ao Deputado Mauro 
Nazif (ao centro) 
mensagem do Dr. 
Emil Razuk de que a 
classe contava com 
a aprovação do PL. 
No canto esquerdo, 
Dr. Samir Najjar, do 
CFO
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Antonio Carlos Pannunzio - (61) 3215-5404

dep.antoniocarlospannunzio@camara.gov.br

Jefferson Campos - (61) 3215-5264

dep.jeffersoncampos@camara.gov.br

Membros da comissão de constituição e 
Justiça (ccJ) da câmara dos Deputados

João Paulo Cunha - (61) 3215-5965

dep.joaopaulocunha@camara.gov.br

José Eduardo Cardozo - (61) 3215-5719

dep.joseeduardocardozo@camara.gov.br

José Genoíno - (61) 3215-5311

dep.josegenoino@camara.gov.br

José Mentor - (61) 3215-5502

dep.josementor@camara.gov.br

Marcelo Ortiz - (61) 3215-5931

dep.marceloortiz@camara.gov.br

Márcio França  - (61) 3215-5543

dep.marciofranca@camara.gov.br

Paulo Maluf - (61) 3215-5512

dep.paulomaluf@camara.gov.br

Regis de Oliveira - (61) 3215-5911

dep.regisdeoliveira@camara.gov.br

Arnaldo Faria de Sá - (61) 3215-5929

dep.arnaldofariadesa@camara.gov.br 

Arnaldo Madeira - (61) 3215-5330

dep.arnaldomadeira@camara.gov.br

Bispo Gê Tenuta - (61) 3215-5480

dep.bispogetenuta@camara.gov.br

Celso Russomanno - (61) 3215-5756

dep.celsorussomanno@camara.gov.br

Edson Aparecido - (61) 3215-5935

dep.edsonaparecido@camara.gov.br

Jorginho Maluly  - (61) 3215-5225

dep.jorginhomaluly@camara.gov.br

Renato Amary - (61) 3215-5450

dep.renatoamary@camara.gov.br

Ricardo Tripoli - (61) 3215-5241

dep.ricardotripoli@camara.gov.br

Roberto Santiago - (61) 3215-5533

dep.robertosantiago@camara.gov.br

William Woo - (61) 3215-5656

dep.williamwoo@camara.gov.br

No dia 23 de junho, foi realizada 
pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio 
da Câmara dos Deputados, audiên-
cia pública para debater o Projeto 
de Lei 422/07. O PL obriga as em-
presas a manterem serviços especia-
lizados em Odontologia do Traba-
lho, garantindo a saúde bucal dos 
trabalhadores por meio de exames 
odontológicos periódicos. 

A proposta é vista pelos profissio-
nais da Odontologia como uma me-
dida preventiva e não de assistência. 
Segundo a Drº. Maria Lucia Zarvos 
Varellis, que esteve na audiência públi-
ca, representando o CROSP, a presença 
de um cirurgião-dentista nas equipes 

croSP trabalha pela aprovação de PL que obriga empresas 
a manter serviços de odontologia do Trabalho

multidisciplinares das empresas signi-
fica investimento na qualidade de vida 
dos funcionários e consequentemente 
agrega valor à empresa. “Problemas de 
saúde bucal respondem hoje pela ter-
ceira principal causa de absenteísmo 

ocupacional. O cirurgião-dentista vai 
desonerar as empresas ao melhorar esse 
quadro. A Odontologia está a favor da 
produtividade ao oferecer condições 
melhores para o trabalhador exercer 
sua atividade”, ponderou ela.

O que se pretende também com o 
projeto de lei é inserir a Odontologia 
do Trabalho no Código Brasileiro de 
Ocupações. O relator da matéria é o 
Deputado Federal José Guimarães.

O CROSP compareceu à audiência 
pública, dando mostras de sua preocu-
pação com a defesa da saúde bucal e 
da salvaguarda do bom exercício pro-
fissional da classe.

A partir da esquerda: Dr. José 
Cabral, procurador jurídico do 
CFO, Dr. Samir Najjar, do CFO, 
Dr. Rafael Guerra, presidente da 
Frente Parlamentar de Saúde, 
Dr. Ailton Diogo Rodrigues, Dr. 
Ronaldo Radicchio e Drª. Maria 
Lucia Zarvos Varellis, do CROSP

Colega, faça sua parte. En-
vie uma mensagem ou ligue 
para o gabinete dos parla-
mentares de São Paulo que 
fazem parte da CCJ e peça 
apoio ao PL 3734. Juntos, 
teremos mais força para 
conseguir a aprovação de 
uma matéria que interessa a 
toda a classe odontológica
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Prêmio Prof. Alfredo reis Viegas dará 
até r$ 30 mil aos melhores trabalhos 
em saúde coletiva

O CROSP está relançando o 
Prêmio Prof. Alfredo Reis Viegas 
de pesquisa. Serão destinados prê-
mios de R$ 30 mil, R$ 20 mil e R$ 
10 mil para os primeiro, segundo e 
terceiro colocados respectivamente. 
Outros prêmios de R$ 1 mil serão 
entregues em menção honrosa a 
cinco trabalhos. A premiação será 
em abril de 2010. O trabalho do 
candidato, a ser entregue até início 
de janeiro de 2010, deverá abordar 
a questão da saúde bucal coletiva 
tanto na área pública como na 
privada com ênfase no desenvolvi-
mento do SUS.

A convite do Conselho, o Prof. 
Dr. Vitor Gomes Pinto - doutor em 
Saúde Pública e especialista em Pla-
nejamento de Saúde pela USP e em 
Relações Internacionais pela UNB 
-, coordenou a equipe que elaborou 
o manual de orientação do Prêmio. 
O professor teve a colaboração do 
Prof. Dr. Antonio Galvão Fortuna 
Rosa - doutor em Saúde Pública e 
especialista em Planejamento de 

Saúde pela USP -, e do Prof. Dr. 
Antonio Carlos Pereira - professor 
da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba – Unicamp.

O prêmio está direcionado a to-
dos os cirurgiões-dentistas do país 
devidamente inscritos nos CROs.  
Para o Prof. Dr. Vitor Gomes Pin-
to, o Prêmio tem como caracterís-
tica estimular a pesquisa na área 
de saúde pública odontológica e o 
atendimento dentário da popula-
ção. “Os estudos dentro do aspecto 
tecnológico, estratégico e progra-
mático poderão nos revelar as ini-
ciativas relacionadas ao momento 
atual do país e como o Brasil está 
enfrentando a questão da saúde da 
sua população e quais as melhores 
soluções que estão sendo trabalha-
das nesse campo em São Paulo e no 
país”, espera ele.

Para ele, a iniciativa do CROSP 
“é uma decisão oportuna de ho-
menagear uma das maiores autori-
dades no campo da saúde pública 
odontológica do país”.

Com esse prêmio, o CROSP 
pretende incentivar a participação 
dos graduandos e recém-forma-
dos junto à sociedade, para que 
eles publiquem artigos nos jornais 
e concedam entrevistas nas rádios e 
nos jornais locais. Para o CROSP, 
é importante que os jovens profis-
sionais se manifestem e ajam como 

conselho cria o Prêmio croSP recém-formado
verdadeiros formadores de opinião 
pública em sua comunidade cons-
cientizando e orientando a popula-
ção sobre os benefícios de uma boa 
saúde bucal.

O Conselho espera a participa-
ção dos colegas. 

O prazo para o envio do ma-
terial é 30 de agosto deste ano.

1° colocado - r$ 15 mil

2° colocado - r$ 10 mil

3° colocado - r$ 5 mil

os textos podem 
ser enviados para 
o e-mail: rece-
mformado@
crosp.org.br
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No próximo semestre, será 
instituído em nível nacional 
o Prêmio CROSP de Jorna-

lismo que vai conceder R$ 50 mil à 
melhor reportagem sobre saúde bucal. 
O segundo e o terceiro colocado re-
ceberão respectivamente R$ 30 mil e 
R$ 20 mil. O presidente do Conselho, 
Dr. Emil Adib Razuk, entende que a 
imprensa, ao dar um tratamento mais 
constante sobre saúde bucal - um tema 

conselho vai instituir Prêmio croSP de Jornalismo para 
incentivar a publicação de reportagens sobre saúde bucal 
Conselho espera contar 
com a colaboração da clas-
se para elaborar as regras 
desse prêmio

importante para a qualidade de vida 
das pessoas -, a população terá mais 
informações sobre prevenção e trata-
mentos odontológicos. “A saúde bucal 
é fundamental para o bem-estar das 
pessoas e a mídia deveria destacar, dar 
mais espaço em seus noticiários sobre 
o assunto como forma de prestação de 
serviço público”, justifica ele.

 Os critérios jornalísticos e cien-
tíficos para a premiação, ainda serão 
construídos. O CROSP está aberto 
para que os colegas enviem suas su-
gestões para elaborar o regulamento 
do prêmio.

Apresentação inovadora foi 
destaque do VII encontro APcD-JP

O VII Encontro APCD – Jardim 
Paulista, que abordou, nos dias 19 e 
20 de junho, no IEP do Hospital Sírio 
Libanês, em São Paulo, o tema “Próte-
se: longevidade e os novos materiais”, 
trouxe uma inovação. Os debates to-
maram um formato teatral, tornando 
a apresentação mais dinâmica. 

O encontro, que contou com a par-
ticipação de mais de 300 pessoas e dos 
conselheiros Dr. Emil Razuk e Drº. 
Eunice Gardieri, foi coordenado pelo 

Dr. Eurípedes Vedovato. “Estamos 
cansados de aulas de professores-sho-
ws e que só mostram coisas bonitas. 
Sabemos que no dia-a-dia enfrenta-
mos dificuldades. Espero que essa 
experiência na forma de apresentação, 
que já é uma tendência mundial, seja 
receptível e proveitosa. Por isso, foi 
solicitado a todos os ministradores 
que mostrassem os insucessos e ten-
tassem trabalhar o porquê e quais as 
soluções”, explicou Vedovato. 

FGV vai auxiliar o croSP em seu 
trabalho de modernização

1° colocado - 50 mil

2° colocado - 30 mil

3° colocado - 20 mil

As sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail: 
premiocrospdejornalismo@
crosp.org.br

A apresentação teve um 
formato mais dinâmico

A partir da esquerda: Drª. Emília Sato, Dr. Sergio Costa, Dr. Emil 
Razuk e Dr. Claudio Miyake

o presidente Dr. emil Adib ra-

zuk e o secretário do croSP Dr. 

claudio Miyake receberam no dia 

6 de julho os coordenadores de 

projetos da FGV Drª. emília Mathil-

de Morae Zouain Sato e Dr. Sergio 

Amad costa. 

A diretoria do conselho regio-

nal de odontologia de São Paulo, 

em seu constante trabalho para 

modernizar a autarquia, está ava-

liando a possibilidade de contratar 

a Fundação Getúlio Vargas para au-

xiliá-la no trabalho de aperfeiçoar e 

tornar mais eficiente o serviço para 

o inscrito. “Queremos o conselho 

preparado para o futuro”, disse Dr. 

emil razuk.
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A Secretaria Municipal de Saú-
de de Campinas promoveu de 25 
de abril a 8 maio a “7º Campanha 
de prevenção e detecção precoce de 
câncer bucal”. Todas as 59 Unida-
des Básicas de Saúde com a mobili-
zação das Equipes de Saúde Bucal 
participaram. Os casos diagnosti-
cados com lesões presentes foram 
enviados para tratamento nas pró-
prias unidades de saúde e os que 
apresentavam  suspeita de maligni-
dade foram encaminhados para as 
referências especializadas junto ao 
CEO Ouro Verde, CEO Florence  e 
a Clínica de Diagnóstico Bucal da  
ACDC. 

Em 2009, foram examinadas 
cerca de 24.470 pessoas, das quais 
2.279 apresentaram algum tipo de 
alteração. O total de exames de 
2009 representou um aumento de 
23,8 % em relação a 2008 que foi 
de 19.753. A coordenação geral da 
campanha esteve sob a responsa-
bilidade do Dr. Isamu Murakami, 
coordenador de Saúde Bucal da 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Campinas.

Assim como em 2008, o CROSP 
apoiou a iniciativa com a doação de 
15 mil fôlderes educativos sobre os 
cuidados preventivos e como reali-
zar auto-exames. O material foi uti-
lizado nas ações preventivas e distri-
buído aos participantes, tornando-se 
de grande valia na campanha. 

Polícia Militar agradece o CROSP pelo apoio 
à campanha de prevenção do câncer bucal

Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto também 
recebeu fôlderes do CROSP

A Polícia Militar e a diretoria de 

Saúde agradeceram o conselho regio-

nal de odontologia de São Paulo pelo 

apoio dado à campanha de prevenção 

de saúde bucal. o croSP forneceu 

80 mil fôlderes informativos sobre o 

“Programa de prevenção e diagnóstico 

precoce de câncer bucal”. Segundo o 

coronel médico da PM, Dr. José carlos 

Queiroz, o material utilizado no âmbito 

da corporação foi distribuído pelos ofi-

ciais cirurgiões-dentistas da PM a todos 

os militares do estado de São Paulo.

Da mesma forma, o croSP cedeu 

fôlderes para a Secretaria da Saúde de 

ribeirão Preto realizar, no dia 25 de 

abril, a “campanha de prevenção e 

diagnóstico precoce de câncer bucal”, 

que aconteceu juntamente com a cam-

panha de vacinação contra a gripe. os 

profissionais envolvidos foram cirurgi-

ões-dentistas, auxiliares de saúde bucal, 

agentes comunitários, enfermeiros e 

equipe médica. os pacientes que apre-

sentaram lesões com suspeita de câncer 

foram encaminhados imediatamente à 

Faculdade de odontologia da USP.

CROSP contribuiu ceden-
do 15 mil fôlderes para 
a Secretaria da Saúde do 
município

campanha de prevenção e detecção precoce de câncer 
bucal em campinas tem apoio do croSP

SAÚDE PÚBLICA

Da esquerda para direita: Dr. Pedro José Bistane (chefe 
da divisão Odontológica de Ribeirão Preto), Drª. Teresa 
Cristina Donha (coordenadora técnica da campanha), 
Gilda Cremonezi, Drª. Maria Cristina Gonçalves e Dr. 
Artur Rocha Martini (delegado CROSP de Ribeirão 
Preto)
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O CROSP retomou a parce-
ria com o Ministério da 
Saúde, por meio da Coor-

denação Nacional de Saúde Bucal, 
para promover em todo o Estado 
de São Paulo encontros com gesto-
res municipais a fim de estimulá-los 
a ampliar os programas públicos de 
saúde bucal no Estado de São Pau-
lo e divulgar entre os profissionais 
da classe a importância de se aplicar 
essa política pública no campo da 
saúde bucal.

Os dois primeiros encontros acon-
teceram em 15 de maio na região do 
ABC. O prefeito de São Bernardo do 
Campo, Luiz Marinho, e seu secre-
tário de Saúde, Dr. Ademar Arthur 
Chioro dos Reis, receberam o coorde-
nador de Saúde Bucal do Ministério 
da Saúde, Prof. Dr. Gilberto Pucca, e 
o secretário do CROSP, Dr. Claudio 
Miyake, representando o Dr. Emil Ra-
zuk, ausente por motivo de doença. 
Estavam presentes também Dr. Fran-

Esses eventos têm o propó-
sito de estimular os gesto-
res públicos a aderir aos 
programas de saúde bucal

croSP retoma parceria com Ministério da Saúde 
e organiza encontros com prefeitos do estado

cisco Ângelo Biagioni, chefe da Divi-
são de Saúde Bucal da Secretaria de 
Saúde do município, Drº. Kristianne 
Porta, da divisão de Saúde Bucal da 
secretaria, e os conselheiros Dr. Fran-
cisco Couto Mota, Dr. Marco Anto-
nio Manfredini, Drº. Eunice Cristina 
Gardieri, Drº. Maria Lucia Zarvos Va-
rellis e Dr. Caio Perrela de Rezende.

A iniciativa já produziu resulta-
dos. Em São Bernardo do Campo, 
foi lançado o novo programa  de 
saúde bucal, que prevê a ampliação 
do número de equipes de saúde bu-
cal, assim como do número de uni-
dades dos Centros de Especialidades 
Odontológicas.

Para sensibilizar os gestores mu-
nicipais, o CROSP e o Ministério 
da Saúde apresentam dados que de-
monstram que o investimento públi-
co em saúde bucal traz enormes be-
nefícios para a população, por meio 
da promoção e prevenção e do aces-
so ao tratamento, a um custo quase 
simbólico. “A população reconhece 
de imediato esse resultado”, afirma 
Dr. Claudio Miyake.

O Brasil Sorridente, lançado em 
2003, é o principal programa que 

POLÍTICA PÚBLICA

deveria ser implementado pelos ges-
tores municipais. Segundo o Prof. 
Dr. Gilberto Pucca, o Estado de São 
Paulo ainda é um dos que ainda pre-
cisa avançar na implantação do Bra-
sil Sorridente. “Estes encontros que 
serão realizados em todo o Estado, a 
começar por São Bernardo do Cam-
po, são fundamentais para a amplia-
ção do programa”, entende ele.

Nos anos de 2002 e 2003, o croSP 

já havia trabalhado em parceria com o 

Ministério da Saúde, organizando diver-

sos encontros com prefeitos, secretários 

de saúde e coordenadores municipais 

de saúde bucal. Naquela ocasião, foram 

realizados encontros em Araçatuba, Gua-

ratinguetá, campinas, ribeirão Preto, Be-

bedouro, São José do rio Preto, Santos, 

Grande São Paulo entre outros municí-

pios. As palestras tinham como objetivo a 

ampliação da inserção de equipes de Saú-

de Bucal nas equipes do Programa Saúde 

da Família (PSF). 

Em seguida ao encontro em 
São Bernardo, os representantes do 
CROSP e do Ministério da Saúde fo-
ram recebidos no gabinete do prefeito 
de Santo André, Dr. Aidan, e da equi-
pe da Secretaria Municipal de Saúde.

Na audiência, além de ressaltar 
que o município de Santo André 
ampliará os investimentos na área 
de saúde bucal, o prefeito solicitou 
apoio do Ministério da Saúde e do 
CROSP na implantação de progra-
mas de saúde bucal para beneficiar 
a população da cidade. O Dr. Gilber-
to Pucca,  assim como o Dr. Clau-
dio Miyake, ressaltaram que estão à 
disposição para auxiliar a equipe da 
Secretaria da Saúde do município, 
para que esses investimentos possam 
resultar em maior acesso da popu-
lação ao tratamento odontológico 
e na criação de oportunidades de 
trabalho para os cirurgiões-dentistas, 
TSBs, ASBs, TPDs e APDs.

A disposição dos gestores de San-
to André em debater a matéria resul-
tou num encontro realizado no dia 
18 de junho, quando estiveram pre-
sentes dezenas de cirurgiões-dentistas 
da rede municipal de saúde, além de 
dirigentes da Secretaria de Saúde do 
município.

No mesmo dia, o Dr. Pucca e os 
conselheiros do CROSP participaram 
de audiência no gabinete do prefeito 
de Mauá, Oswaldo Dias, para discu-
tir as ações em favor da saúde bucal 
que serão implantadas no municí-
pio. Após a audiência, foi realizada 
a cerimônia de inauguração do novo 
Centro de Especialidades Odontoló-
gicas, que retomou suas atividades 
com 10 novos consultórios.

Dr. Claudio Miyake diz que já es-
tão sendo organizados encontros em 
Araçatuba (13 de agosto), Santos (1ª 
de setembro), Guarujá (1ª de setem-
bro), Piracicaba e Taboão da Serra 
(19 de novembro).

Prefeito de São Bernardo 
do Campo, Luiz Marinho, 
discursa, observado pelo 
Prof. Dr. Gilberto Pucca e 
pelo secretário do CROSP, 
Dr. Claudio Miyake
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Clínica Sorrident’s – Mairiporã

Imbra

Imbra

Clínica Ccrio – Bragança Paulista

Denunciados: cD. carla renata Sarni Souza – crosp 
56.568, cD. cleber Soares de Souza – crosp 88.082, 
cD. Analy Ferraz Vicentini – crosp 94.691, cD. Luciana 
Dantas Bebber – crosp 94.148, cD. roberta Aparecida 
correa – crosp 58.885 e cD. cristina rodrigues da Silva 
– crosp 93.947. 

referidos profissionais foram denunciados, nos autos 
do Processo Ético nº 114/2008, por realizarem a distri-
buição de impressos irregulares (folderes) junto às esco-
las estaduais e Municipais de Mairiporã, bem como por 
terem realizado palestras em mencionadas escolas ofe-
recendo cadastro e divulgando a cLÍNIcA SorrIDeNT’S 
– Unidade Mairiporã, tendo sido condenados por in-
fração aos artigos 5º, I, III, X, XI; 8º; 9º, III e IV; 12, I, 
II e VIII; 21; 22; 24, III; 25; 32; 33; 34, I, VII, X e XIII; 
35; 36 e 37, todos do código de Ética odontológica. A 
pena imposta foi: “CENSURA PÚBLICA, EM PUBLICA-
ÇÃO OFICIAL”, cumulada com PeNA PecUNIÁrIA de 
10 (dez) anuidades aos denunciados cD. Analy Ferraz 
Vicentini – crosp 94.691, cD. Luciana Dantas Bebber – 
crosp 94.148, cD. roberta Aparecida correa – crosp 
58.885 e cD. cristina rodrigues da Silva – crosp 93.947 
e “CENSURA PÚBLICA, EM PUBLICAÇÃO OFICIAL”, 
cumulada com PENA PECUNIÁRIA de 20 (vinte) anui-
dades aos denunciados cD. carla renata Sarni Souza 
– crosp 56.568, cD. cleber Soares de Souza – crosp 
88.082, Penalidades previstas respectivamente, no art. 
40, III e art. 45, do código de Ética odontológica.

Denunciados: cD. carlos Alberto Dotto – crosp 3827, 
cD. Alessandro cassin – crosp 66.092, cD. Gustavo 
Abissamra Issas – crosp 47.795, cD. José Antonio 
rodrigues da Silva – crosp 78.773, cD. orlando Ma-
galhães Neto – crosp 66.038, cD. renata de Moraes 
Pereira – crosp 73.580, cD. rodrigo Godoy ribeiro 
Lobo dos Santos – crosp 86.003, cD. Alberto Luchesi 
Neto – crosp 74.258, cD. Daniel de oliveira Marques 
– crosp 86.611, cD. Fábio rebecca Balbino Bezerra – 
crosp 74.655, cD. Fernanda Fernandes Pontes – crosp 
77.968, cD. Leandro hortencio Mattar – crosp 76.648, 
cD. Luciana cruz Berti Unger – crosp 74.746, cD. Ma-
riana rebello Nastasi Del Monaco – crosp 77.102, cD. 
roberto Dias de Aguiar Fadul – crosp 69.047, cD. ro-
drigo de oliveira Martins Araújo – crosp 74.349, cD. 
rogério Bertevello – crosp 54.293 e cD. Wagner San-
talucia – crosp 58.370.

referidos profissionais foram denunciados, nos autos 
do Processo Ético nº 095/2008, por deixarem de cum-
prir com os deveres fundamentais dos profissionais 
inscritos, haja vista que a clínica IMBrA consultórios 
odontológicos, através de empresa de telemarketing, 
realizou ligações à população divulgando as unidades 
da IMBrA, agendando consulta e oferecendo avaliação 
gratuita, descontos, facilidades e serviços, tendo sido 
condenados por infração aos disposto nos Artigos 5º, 
I, II, X e XI; 9º, III, 22, 24, IV e V, 25, 32, 34, I, VII, X 
e XIII, 35 e 36; todos do código de Ética odontoló-
gica vigente, resolução cFo – 42, de 20 de maio de 
2003. A pena imposta foi: cD. carlos Alberto Dotto 
– 3827 à pena de “CENSURA PÚBLICA, EM PUBLI-
CAÇÃO OFICIAL”, cumulada com pena pecuniária no 
importe de 40 (quarenta) anuidades; cD. Alessandro 
cassin – crosp 66.092, cD. Gustavo Abissamra Issas 
– crosp 47.795, cD. José Antonio rodrigues da Silva 
– crosp 78.773, cD. orlando Magalhães Neto – crosp 
66.038, cD. renata de Moraes Pereira – crosp 73.580 
e cD. rodrigo Godoy ribeiro Lobo dos Santos – crosp 
86.003, à pena de “CENSURA PÚBLICA, EM PUBLI-
CAÇÃO OFICIAL”, cumulada à pena pecuniária no 
importe de 10 (dez) anuidades para cada denunciado; 
cD. Alberto Luchesi Neto – crosp 74.258, cD. Daniel 
de oliveira Marques – crosp 86.611, cD. Fábio rebec-
ca Balbino Bezerra – crosp 74.655, cD. Fernanda Fer-
nandes Pontes – crosp 77.968, cD. Leandro hortencio 
Mattar – crosp 76.648, cD. Luciana cruz Berti Unger 
– crosp 74.746, cD. Mariana rebello Nastasi Del Mo-
naco – crosp 77.102, cD. roberto Dias de Aguiar Fadul 
– crosp 69.047, cD. rodrigo de oliveira Martins Araújo 
– crosp 74.349, cD. rogério Bertevello – crosp 54.293 
e cD. Wagner Santalucia – crosp 58.370, à pena de 
“CENSURA PÚBLICA, EM PUBLICAÇÃO OFICIAL”, 
cumulada à pena pecuniária no importe de 10 (dez) 
anuidades para cada denunciado, penalidades previs-
tas, respectivamente, nos Art. 40, inciso III e Art. 45, do 
código de Ética odontológica, conforme Acórdão cFo 

Denunciados: cD. eduardo de Azevedo Mangini – crosp 
24.006, cD. Marcelo Yoshimoto – crosp 39.680, cD. 
Sérgio Allegrini Junior – crosp 36.864 e TPD. ricardo de 
Brito Junior – crosp 9175. 

referidos profissionais foram denunciados, nos autos 
do Processo Ético nº 043/2007, por realizarem propa-
ganda irregular veiculada em jornal, pela distribuição 
de impressos irregulares, por manter placa e outdoor ir-
regular, bem como por anúncio de profissional especia-
lista sem registro no croSP, referente a clínica ccrIo 
– centro de cirurgia e reabilitação em Implantes orais 
– Bragança Paulista/SP, tendo sido condenados por in-
fração aos artigos 5º, I, III, VII, X, XI e XII; 8º; 9º, I e IV; 
12, VIII; 24, IV e V; 34, I, II, III, VII  e XIII; 35 e 36, todos 
do código de Ética odontológica. A pena imposta foi: 
“CENSURA PÚBLICA, EM PUBLICAÇÃO OFICIAL”, 
cD. eduardo De Azevedo Mangini – crosp 24.006, cD. 
Marcelo Yoshimoto – crosp 39.680, cD. Sérgio Allegri-
ni Junior – crosp 36.864 e TPD. ricardo de Brito Junior 
– crosp 9175, penalidade prevista no art. 40, III do có-
digo de Ética odontológica, conforme Acórdão cFo nº 
1433/2009 datado de 02 de junho de 2009. 

Denunciados: cD. carlos Alberto Dotto – crosp 3827, 
cD. Fábio rebecca Balbino Bezerra – crosp 74.655, 
cD. Wagner Santalucia – crosp 58.370, cD. rogério 
Bertevello – crosp 54.293, cD. Mariana rebello Nastasi 
Del Monaco – crosp 77.102, cD. Leandro hortencio 
Mattar – crosp 76.648, cD. rodrigo de oliveira Mar-
tins Araujo – crosp 74.349, cD. roberto Dias de Aguiar 
Fadul – crosp 69.047 e cD. renato Augusto rodrigues 
esper – crosp 74.410. 

referidos profissionais foram denunciados, nos autos 
do Processo Ético nº 072/2007, na qualidade de respon-
sáveis técnicos das Unidades das clínicas IMBrA, pela 
realização de propaganda antiética, com distribuição de 
fôlderes através de funcionárias da IMBrA em stands 
montados em shoppings, estações do Metrô e super-
mercados, bem como pela veiculação de propaganda 
televisiva irregular na TV Gazeta, tendo sido condena-
dos por infração aos artigos 5º, incisos I, III, X, XI, XII; 8º; 
9º, incisos III e IV; 24, inciso III; 32; 33; 34, incisos VII e 
VIII; 35, todos do código de Ética odontológica vigen-
te, resolução cFo – 42, de 20 de maio de 2003. A pena 
imposta foi: “CENSURA PÚBLICA, EM PUBLICAÇÃO 
OFICIAL”, cumulada com pena pecuniária no importe 
de 05 (cINco) anuidades aos denunciados cD. Fábio 
rebecca Balbino Bezerra – crosp 74.655, cD. Wagner 
Santalucia – crosp 58.370, cD. rogério Bertevello – 
crosp 54.293, cD. Mariana rebello Nastasi Del Monaco 
– crosp 77.102, cD. Leandro hortêncio Mattar – crosp 
76.648, cD. rodrigo de oliveira Martins Araújo – crosp 
74.349, cD. renato Augusto rodrigues esper – crosp 
74.410 e cD. roberto Dias de Aguiar Fadul – crosp 
69.047 e “CENSURA PÚBLICA, EM PUBLICAÇÃO 
OFICIAL”, cumulada à pena pecuniária no importe de 
20 (vinte) anuidades, ao denunciado cD. carlos Alberto 
Dotto – croSP 3827, penalidades previstas, respectiva-
mente, no art. 40, inciso III e art. 45, do código de Ética 
odontológica, conforme Acórdão cFo nº 1430/2009, 
datado de 02 de junho de 2009, que por unanimidade, 
manteve a decisão proferida pelo croSP.

COMISSÃO DE ÉTICA

Presidente : Dr. Ideval Serrano 
Membros: Dr. Claudio Yukio Miyake, Dr. Marco 
Antonio Rocco, Drª. Eunice Cristina Gardieri, Drª. 
Maria Lucia Zarvos Varellis e Dr. Marco Antonio 
Manfredini
Colaboradores: Drª. Marie Eid, Drª. Maria Cristina 
M. Fávero, Drª. Maria Valéria Davini Akkaoui e Dr. 
Edson Humberto Lednik

ÉTICA

nº 1431/2009, datado de 02 de junho de 2009, que por 
unanimidade, manteve a decisão proferida pelo croSP.
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o Juiz Federal da 9ª Vara da Justiça Federal, Doutor 

ciro Brandani Fonseca, indeferiu no dia 5 de junho liminar 

impetrada pelo Sindicato dos odontologistas de São Paulo 

que pretendia suspender a seleção pública para cirurgião-

dentista fiscal do croSP. o magistrado afastou todas as 

alegações arguidas pelo SoeSP na petição inicial.

Antes de proferir sua decisão contra o mandado de 

segurança, o juiz solicitou ao croSP a prestação de infor-

mações que refutaram todos os argumentos do Sindicato 

dos odontologistas do estado de São Paulo .

o SoeSP impetrou mandado de segurança contra o 

presidente do croSP, Dr. emil Adib razuk, visando a ob-

tenção de medida liminar por entender que o edital de 

seleção pública do croSP de n.º 01/2008, em especial 

no que se refere às provas e conteúdos programáticos 

previstos para o emprego de cirurgião-dentista fiscal, não 

estariam de acordo com os princípios constitucionais que 

norteiam os atos praticados pelo administrador público.

Para o croSP, a atitude do SoeSP de suspender a 

seleção pública até o final do julgamento da ação traria 

prejuízo aos candidatos em todo o estado que deixariam 

de ter a oportunidade de concorrer às 71 vagas de fiscal 

espalhadas por todo o estado. Isso foi feito num momen-

to em que a classe almeja a ampliação do mercado de tra-

balho com melhores remunerações. Segundo o croSP, 

iniciativa dessa natureza - que prejudica a classe cujos 

interesses e direitos coletivos a entidade sindical deveria 

proteger -, é inaceitável.

No dia 20 de junho, o presiden-
te da Comissão de Constituição 
e Justiça da Assembleia Legislati-
va, Deputado Estadual Fernando 
Capez, e o presidente do CROSP, 
Dr. Emil Adib Razuk, reuniram-se 
com o delegado titular da 1º Sec-
cional da Polícia Civil, Dr. Aldo 
Galiano Jr. A pauta mais uma vez 
foi o inquérito policial instaurado 
em razão de eventuais ilegalidades/
irregularidades perpetradas pelos 
representantes do Sindicato dos 
Odontologistas do Estado de São 
Paulo cometidas em relação às co-
branças da contribuição sindical. 
Ao Dr. Aldo Galiano Jr. foi entre-
gue ofício com a solicitação de in-
formações sobre o andamento das 
investigações.

O caso fora encaminhado à 1º 
Seccional pelo Delegado Titular do 
Departamento de Polícia Judiciária 
da Capital (DECAP), Dr. Marco 
Antonio Pereira Novaes de Paula 
Santos. 

O delegado titular da 1º Seccio-
nal da Polícia Civil, Dr. Aldo Galia-
no Jr., é uma das mais conceituadas 
autoridades policiais do país, por 
quem já passaram complexas in-
vestigações de repercussão nacional 
como a da menina Isabela Nardoni, 
da máfia de caça-níqueis e da queda 
do avião Airbus A320 da TAM no 
aeroporto de Congonhas.

Dr. Emil Adib Razuk acom-
panhou o parlamentar em 
audiência com Dr. Aldo 
Galiano Jr.

Deputado Fernando capez pede informação sobre o 
inquérito policial contra diretores do SoeSP

Justiça impede tentativa do SoeSP de suspender 
seleção pública para fiscal do croSP

POLÍCIA

Dr. Aldo Galiano Jr. recebe 
ofício do Deputado Estadual 
Fernando Capez, que estava 
acompanhado do Dr. Emil 
Adib Razuk
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CELEBRAÇÃO

A partir da esquerda: Drª. Eunice Cristina Gardieri, Drª. Maria 
Lucia Zarvos Varellis, Secretário-Adjunto da Secretaria Municipal 

da Saúde de São Paulo, Dr. José Maria Orlando, Dr. Emil Adib 
Razuk, Dr. Francisco Couto Mota, Dr. Marco Antonio Manfredini e 

Dr. Marco Antônio Rocco 
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Dr. Paulo Vianna Mesquita, Delegado 

Presidente da Seccional do CROSP 

- Guarulhos e Tesoureiro Geral da 

APCD

Dr. Rielson José Alves Cardoso, Dele-

gado Presidente do CROSP - Campi-

nas e Tesoureiro Geral da APCD

Dr. Wilson Chediek, 1º Vice-Presiden-

te da APCD

Dr. José Luiz Negrinho, 1º Vice-Presi-

dente da APCD - Santos/São Vicente  

e Coordenador da Macro Região 1 

Dr. Sebastião Pedro de Assis, Vice-

Presidente da APCD - Jacareí

Dr. Adriano Albano Forghieri, Vice-

Presidente da APCD

Dr. Antonio Ankerkrone, Vice-Pre-

sidente da APCD - Jardim Paulista, 

representando o Dr. Clarindo Mi-

tiyoshi Yao

Dr. Seiji Nishikawa, Vice-Presidente 

da APCD - Butantã

Dr. Antonio Alves Garcia, Vice-Presi-

dente da APCD - Prudente

Dr. Paulo Rios,  Delegado Chefe da 

Assessoria Policial Civil da ALESP, re-

presentado Dr. Domingos Paulo Neto

Dr. Ricardo Main Rodrigues, Vice-

Presidente da Associação Brasileira 

de Disfunção - ABD

Dr. Osny Corrêa, Vice-Presidente da 

SPO

Dr. José Roberto Baroni, Vice-Presi-

dente do Colégio Brasileiro de Ci-

rurgia e Traumatologia Buco Maxilo 

Facial

Dr. Moacir Natale Macedo, Vice-

Diretor da Ouvidoria da Associação 

Paulista de Cirurgiões-Dentistas

Dr. Marcio Rossi Mascarenhas, Tesou-

reiro da APCD - Pinheiros

Dr. Fabio Auad Palermo, representan-

do o Deputado Estadual Fernando 

Capez

CELEBRAÇÃO

Deputado Estadual Barros Munhoz, 

Presidente da Assembleia Legisla-

tiva do Estado de São Paulo, autor 

do pedido da sessão solene

Vereador Gilberto Natalini, de São 

Paulo 
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O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Gestão da 
Educação na Saúde (DEGES), da Secretaria de Gestão do Traba-
lho e da Educação na Saúde (SGTES) divulgará, ainda este ano, 

em parceria com entidades representativas da Odontologia, a pesquisa 
“Perfil atual e tendências do cirurgião-dentista brasileiro”. A pesquisa, 
encomendada e financiada pelo Ministério da Saúde, está sendo coor-
denada pela Estação da Faculdade de Odontologia da USP, que integra 
a Rede de Observatórios de Recursos Humanos em Saúde, vinculada à 
SGTES. São parceiros da pesquisa o CFO, a ABO, a APCD, a ABENO e 
a CAPES, vinculada ao Ministério da Educação. 

A pesquisa se baseia na integração de fontes de informação existentes 
em diversos bancos de dados. Os resultados deverão subsidiar a elabora-
ção de uma linha de base, que permita avaliações posteriores da evolução 
de tendências no perfil do cirurgião-dentista brasileiro, e contribuam 
para o planejamento e a implementação das políticas de formação e in-
serção profissional no campo da saúde.  Os dados produzidos permitirão 
a obtenção do perfil sociodemográfico, da formação técnico-científica e 
do mercado de trabalho envolvendo o cirurgião-dentista. 

A inserção da Odontologia na política de educação na saúde tem se 
concretizado numa perspectiva de liderança em relação à maioria das 
14 profissões que integram a área da saúde. Os cursos de Odontologia, 
juntamente com os de Medicina e Enfermagem, foram os primeiros a 
participar do Programa de Reorientação da Formação Profissional em 

“A inserção da odontologia na política de 
educação na saúde”

Saúde, o Pró-Saúde, desde 2005. Os 
cursos de graduação das demais pro-
fissões foram integrados a partir de 
2008. Atualmente, o Pró-Saúde está 
em processo de implementação em 
364 cursos de graduação, dos quais, 
70 são cursos de Enfermagem, 57 de 
Medicina e 46 de Odontologia. Parti-
cipam do programa aproximadamen-
te 97 mil estudantes de graduação.  

O Ministério da Saúde já inves-
tiu R$ 92.000.000,00 no Pró-Saúde, 
entre 2007 e 2009.  Entre os resul-
tados já obtidos, cumpre ressaltar 
a maior integração ensino-serviço 
durante o processo de formação 
profissional, o aperfeiçoamento 

da capacidade dos estudantes de 
se comunicarem com seus pacien-
tes e com outros profissionais, o 
aprendizado do trabalho em equi-
pe multiprofissional, a conquista 
progressiva da autonomia, frente a 
situações clínicas de complexidade 
crescente, inseridas na realidade do 
serviço público de saúde. Há ainda 
a percepção ampliada com relação 
à produção social do binômio saú-
de-doença, e a iniciação às noções 
de gestão e gerência do cuidado, do 
serviço e do próprio Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Uma das dificuldades detecta-
das durante a implantação do Pró-

Saúde foi a participação dos pro-
fissionais do serviço no processo 
de ensino-aprendizagem, em con-
traponto ao seu foco, voltado ex-
clusivamente para a assistência aos 
usuários do SUS. Nesse sentido, 
foi criado, como estratégia comple-
mentar, o Programa de Educação 
pelo Trabalho em Saúde – o PET 
Saúde, que oferece bolsas de estudo 
em três modalidades: tutoria (do-
cente), monitoria (aluno de gradu-
ação) e preceptoria (profissional da 
Estratégia de Saúde da Família que 
atua com os alunos de graduação). 
Foram aprovados, no início deste 
ano, 89 projetos, envolvendo 306 

grupos PET Saúde.
Os principais objetivos do PET 

Saúde são os de facilitar o processo 
de integração ensino-serviço; insti-
tucionalizar as atividades pedagó-
gicas dos profissionais do serviço; 
valorizar esta atividade pedagógica; 
promover a capacitação docente 
dos profissionais do serviço; esti-
mular a inserção das necessidades 
do serviço como fonte de produ-
ção de conhecimento e pesquisa na 
universidade; e estimular o ingresso 
de profissionais do serviço na car-
reira docente. Estão sendo investi-
dos este ano R$ 30.000.000,00 no 
pagamento mensal de 5.508 bolsas 
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de estudo. Dos 89 projetos selecio-
nado, 38 têm cursos de graduação 
em odontologia participando. 

A residência em saúde, não 
médica, foi reconhecida a par-
tir da promulgação da Lei nª 
11.129/2005 e dois anos depois, 
foi instituída, no Ministério da 
Educação, a Comissão Nacional 
de Residência Multiprofissional 
em Saúde (CNRMS), responsável 
pelo credenciamento e avaliação 
de todas as residências não médi-
cas, tanto as multiprofissionais 
como as em área profissional da 
saúde (uniprofissionais), como é o 
caso, por exemplo, da Residência 
em Cirurgia Buco-maxilo-facial. 
A CNRMS vincula-se no MEC ao 
departamento de Hospitais e Re-
sidências (DHR) da Secretaria de 
Educação Superior (SESu), mesmo 
departamento ao qual se vincula a 
Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM). A CNRMS tem 
a coordenação compartilhada entre 
o MEC e o Ministério da Saúde. 

A política nacional de educação 
na saúde elevou seu patamar institu-
cional, a partir do decreto de 20 de 
junho de 2007, que criou a Comis-
são Interministerial de Gestão da 
Educação na Saúde. Composta por 
representantes dos dois ministérios e 
das três instâncias de gestão do SUS, 
é no âmbito desta comissão que se 
consolida a intersetorialidade desta 
política. Um dos enfrentamentos 
atuais da comissão está relacionado 
ao diagnóstico de necessidades e a 
busca por mecanismos de indução 
da formação de especialistas por 
meio da residência médica, em ali-
nhamento com as necessidades do 
SUS e com o perfil socioepidemio-
lógico da população brasileira. 

O uso de modernas tecnolo-

gias de informação e comunicação 
(TICs) para oferecer a segunda opi-
nião formativa para as Equipes de 
Saúde da Família, incluindo o ci-
rurgião-dentista, é o foco do Teles-
saúde Brasil (www.telessaudebrasil.
org.br). Após um ano de funciona-
mento, os dados mostram que em 
aproximadamente 58% dos casos, 
a segunda opinião evitou o trans-
porte do paciente para o tratamento 
fora de domicílio ou a necessidade 
de referenciá-lo 
para outro servi-
ço de saúde. 

Enquanto o 
Telessaúde Bra-
sil está voltado 
para a teleassis-
tência, a Univer-
sidade Aberta do 
SUS (UNA–SUS) cria as condições 
para o funcionamento de uma rede 
colaborativa de instituições acadê-
micas, serviços de saúde e gestão 
do SUS para atender as necessida-
des de formação e educação perma-
nente do SUS. A rede funciona por 
meio do intercâmbio de experiên-
cias, compartilhamento de mate-
rial instrucional, cooperação para 
desenvolvimento e implementação 

A inserção da odontologia 
na política de educação na 
saúde tem se concretizado 
numa perspectiva de liderança 
em relação à maioria das 14 
profissões que integram a área 
da saúde

de novas tecnologias educacionais 
em saúde, rede compartilhada de 
apoio presencial ao processo de 
aprendizagem em serviço e inter-
câmbio de informações acadêmicas 
dos alunos para certificação educa-
cional compartilhada. 

Dessa forma, é possível levar a 
cada trabalhador de saúde, oportu-
nidades de aprendizado, como ma-
terial para auto-instrução, cursos 
livres e de atualização, cursos de 

aperfeiçoamen-
to, especializa-
ção e até mesmo 
mestrados pro-
fissionais. O uso 
de técnicas de 
educação a dis-
tância minimiza 
a necessidade de 

deslocamento da cidade ou região 
do trabalhador.

A primeira ação da UNA-SUS é 
a oferta de curso de especialização 
em saúde da família para os mé-
dicos, cirurgiões-dentistas e enfer-
meiros do PSF. Seis universidades 
públicas já estão conveniadas para 
a oferta de 5.500 vagas de especia-
lização em saúde da família no 
próximo biênio e estamos nesse 

* Drº. Ana Estela Haddad é 
Professora Doutora do de-
partamento de Ortodontia e 
Odontopediatria da FOUSP e 
diretora de Gestão da Educa-
ção na Saúde do Ministério da 
Saúde

semestre fechando novos convê-
nios para ampliar essa oferta para 
18.700 vagas.

Se a crise do modelo privado 
de atuação do cirurgião-dentista se 
faz presente por um lado, por ou-
tro se abre uma ampla perspectiva 
de ‘reinvenção’ do seu modelo de 
atuação, ampliando-se o alcance de 
suas ações, oportunizando a prá-
tica multiprofissional, onde a in-
tersecção com outras profissões da 
saúde leva a uma percepção amplia-
da de necessidades de saúde bucal, 
na perspectiva da integralidade do 
cuidado. Que possamos perceber, 
como classe profissional, a impor-
tância de aceitar e se preparar para 
os desafios que se apresentam, para 
que a Odontologia possa ocupar o 
lugar de destaque que lhe cabe na 
equipe de saúde. 
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Mesário

comissão eleitoral

escrutinador

croSP agradece os voluntários 
que trabalharam na eleição

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo realizou em feve-
reiro passado a eleição para o biênio 2009-2011, a qual foi vencida pela 
“Chapa 1 - Seriedade, Trabalho e Transparência” com 70,43% dos votos 
válidos. O pleito aconteceu com eficiência e dentro da maior tranquili-
dade graças ao competente trabalho desempenhado por uma equipe de 
profissionais e cirurgiões-dentistas voluntários, coordenada por uma co-
missão eleitoral experiente e de alto nível. 

Desde a recepção dos votos, passando pelo escrutínio até a divulgação 
do resultado final, o processo eleitoral foi realizado dentro do esperado, 
sendo elogiado inclusive pela Chapa 2. O CROSP agradece esses ilustres 
colegas por dedicarem seu trabalho e seu tempo em nome de uma Odon-
tologia representativa em São Paulo.
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Dr. Luciano Inada

Dr. Luiz Claudio Correia Alves

Dr. Luiz Felipe SanaTaella Mamede

Dr. Marcelo Kitadai

Dr. Marco Tulio de Lorenzo

Drª. Marina Laurito Bossi Todeschini

Drª. Meire Hiratsuca

Dr. Nobono Takemoto

Dr. Orlando de Lorenzo Neto

Drª. Regiane Canccellari Machado Caranti

Drª. Silvia Inada

Drª. Sueki Inada

Dr. Teodulo Pimentel Sayd

Drª. Vanessa Balbino Libardi

Dr. Waldir Martineli

Drª. Zaira Amaral Alves de Abreu

Dr. Antonio Monteiro da Fonseca Junior

Drª. Aziz Ines Meziara

Dr. Edson Luiz M Lima

Drª. Eikiti Moritaka

Drª. Elaine Maria Amaral Dias

Dr. Gilberto Araujo Noro

Dr. Gilberto Araujo Noro Filho

Dr. Gilberto Gomes

Dr. Gleiton Pereira

Dr. Helvio Colombo

Dr. Joao Miranda Filho

Dr. Jose Carlos Vieira

Dr. Jose Elias Dias

Dr. Jose Maria Malheiros Meloni

Drª. Karina M. Paz

Dr. Kenso Simabukulo

Dr. Luiz Carlos Gasques Jardim

Dr. Marcelo de Oliveira Bueno

Dr. Pedro Emilio Maciel Teixeira

Dr. Ricardo Calabria Carvalho

Dr. Rocco Giusto

Dr. tWagner Seroli

Drª. Cindia Wagner Bichara

Drª. Clea Marcia Burger

Dr. David Ricardo Otero D`Almeida

Dr. Edivaldo Doria Ramos

Dr. Edmilson Ramos

Dr. Gilberto Baptiston

Dr. Johnny Hideki Sano

Dr. Lucio Flavio Maia Pinheiro

Dr. Luis Humberto Perassa

Dr. Mauricio Cavenaghi Pereira da Silva

Dr. Ovidio Gomes Vela

Dr. Roberto Mazzo

Drª. Sandra Maria EsTeves

Dr. Valdir Rocha

Drª. Adriana Alvarez Aloise

Drª. Adriana de Barros Pinto

Drª. Ana Claudia Goncalves Delabio

Drª. Cristiane Ferreira Jacob

Drª. Daniela Berci Luiz

Dr. Darcy Rebelato Garcia

Dr. Duilio de Freitas Bertoldi

Dr. Eduardo Inada

Drª. Hermezinda Belo

Dr. Joao Candido de Carvalho

Drª. Juliana dos Anjos Rodrigues De Jesus

Drª. Juliana Yanagimori Lourenco

Drª. Luciana Antunes Contreira

Dr. Luiz Lincoln Cristino Costa

Drª. Monica Keiko Magami Yamada

Dr. Paulo Henrique Fernandes Gregorio

Drª. Silvia Hajdu de Oliveira

Drª. Tally Karlik Orel

Drª. Thais Fernanda de Barros Beltrami

Dr. Theophanes Batista Duarte

Dr. Ziro Yanagimori

Drª. Adriana Okabayashi Ramos

Drª. Ana Beatriz F. Azevedo

Dr. Armando Lutaka Nishiyama

Drª. Celia Maria Castilho Fontana

Cavaggione

Drª. Cibele de Oliveira Ladeira

Dr. Donato Luiz Perillo

Drª. Elaine Hage

Drª. Fernanda de Campos Silva

Dr. Gilberto Luiz Talarico

Dr. Hiroko Hatada Nishiyama

Drª. Jessica Augusto Grotto

Dr. João Carlos Coelho De Faria

Dr. José Augusto P. da Silva

Dr. José Ricardo Thyrso Sessa

Dr. José Vicente Pereira Da Silva

Drª. Laina Ramos Lau

Dr. Lauro Manoel Soares

Dr. Luiz Carlos Cabianca

Dr. Marcelo Dell´Aquila Gonçalves

Drª. Maria Mailene AntonIo Vasques

Drª. Maria Marta De Betania Barbosa

Drª. Miriam Naomi Fukumasu Ishiki

Dr. Natalino Munhoz Ortega

Drª. Neide Aparecida Sales Biscuola

Dr. Nelson Santos Pugliesi

Dr. Raul Paciello

Drª. Sandra Cardoso Barbosa Corciolli

Dr. Sérgio Luiz Rosiello

Drª. Soraia Hage

Dr. Walker Karakanian
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Disque Saúde: 0800-61-1997 

Sites oficiais nacionais

Ministério da Saúde
www.saude.gov.br 

Secretaria de Vigilância em Saúde
www.saude.gov.br/svs 

centro de Vigilância epidemiológica 
da Secretaria de estado da Saúde/SP
www.cve.saude.sp.gov.br  

Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária
www.anvisa.gov.br

Portal oficial sobre Influenza
portal.saude.gov.br/portal/saude/pro-
fissional/area.cfm?id_area=1534   

Informações aos viajantes na Anvisa
www.anvisa.gov.br/viajante 

Plano de Preparação para o enfren-
tamento da Pandemia de Influenza 
(Nota Técnica – Influenza A(h1N1)/
Ministério da Saúde)
portal.saude.gov.br/portal/arquivos/
pdf/plano_flu_final.pdf 

Sites oficiais internacionais

organização Mundial da Saúde (em 
inglês)
www.who.int/csr/disease/swineflu/en/
index.html 

organização Panamericana de Saúde 
(em espanhol)
new.paho.org/hq/index.php?lang=es 

Sites que trazem informações sobre a Gripe A

Novo rol de Procedimentos odontológicos 
será colocado em consulta pública

A Agência Nacional de Saúde vai 
colocar em consulta pública o Novo 
Rol de Procedimentos Odontológi-
cos que está sendo elaborado a partir 
de reuniões do Grupo Técnico in-
tegrado por representantes da ANS,  
Ministério da Saúde, operadoras de 
saúde, entidades representativas do 
direito do consumidor, autarquias e 
entidades nacionais de profissionais 
de saúde. O CROSP considera im-
portante que os cirurgiões-dentistas 
participem, por isso devem estar 
atentos ao início dessa pesquisa que 
a ANS vai preparar. 

“A participação de todos é fun-
damental. Assim que o documento 
entrar em consulta pública, as suges-

tões e comentários poderão ser enca-
minhados por meio do endereço ele-
trônico da ANS”, diz o conselheiro 
Dr. Marco Antonio Manfredini.

O Rol de Procedimentos Odon-
tológicos foi elaborado para regula-
mentar os eventos em Odontologia, 
em consonância aos artigos 10 e 12 
da Lei 9.656/98. Ambos são revisados 
periodicamente por câmaras técnicas 
designadas especificamente para este 
fim, que contam com a participação 
de representantes dos diversos seg-
mentos da sociedade envolvidos na 
assistência à saúde suplementar.

Para conhecer as exposições e os 
documentos debatidos basta acessar 
o site da ANS www.ans.gov.br .

GERAL

o croSP, preocupado com o aumen-

to do número de casos da Gripe A (h1N1), 

está enviando nota de esclarecimento, a 

fim de informar a todos sobre as formas de 

contaminação e prevenção e evitar que o 

vírus se dissemine entre os cirurgiões-den-

tistas e a população. Por se tratar de uma 

doença que já está circulando no país e que 

Prova avaliará profissional que deseja se 
credenciar em práticas integrativas

O CROSP informa que os pro-
fissionais, que tiveram seu pedido de 
registro em prática integrativa indefe-
rido ou colocado em exigência, terão 
o direito de participar de concurso de 
avaliação. É necessário, no entanto, fa-
zer a solicitação junto ao Conselho.

A prova, composta de cem ques-
tões (com base no conteúdo mínimo 
de cada prática – Resolução CFO-

82/2008), será realizada no dia 19 de 
setembro de 2009. Será aprovado o 
profissional que obtiver média 7,0. 
A resolução altera a redação do arti-
go 255 da Consolidação das Normas 
para Procedimentos nos Conselhos de 
Odontologia. 

Maiores informações nos telefones 
(11) 3549-5521/5522 e no site www.
crosp.org.br

a cada dia novos casos são notificados, es-

tamos disponibilizando o site do Ministério 

da Saúde e de outras instituições nacionais 

e internacionais, para que nossos colegas 

possam acompanhar de perto as notícias 

sobre a Gripe h1n1.

É o seu conselho sempre preocupado 

com você!
evitar locais fechados e aglomerações

Lavar as mãos com frequência, 

usando água e sabão

Procurar não tocar a boca, nariz e 

olhos

É uma doença respiratória aguda (gripe), causada pelo vírus A (H1N1). 

Este novo subtipo de influenza é transmitido de pessoa a pessoa princi-

palmente por meio da tosse ou espirro e de contato com secreções respi-

ratórias de pessoas infectadas.

Idosos acima de 60 anos de idade

crianças com menos de 2 anos de 

idade

Gestantes, diabéticos, cardíacos, 

Sim. Tratamento com antivirais, que 

devem ser tomados só por recomen-

dação médica. Dois deles, Tamiflu e 

relenza, são eficazes se tomados logo 

após os primeiros sintomas

CROSP no combate à Gripe A

pacientes com câncer, com aids e 

anemia

obesos e doentes pulmonares 

crônicos
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GERAL

A Faculdade de Odontologia da 
USP empossou sete novos professo-
res titulares: Prof. Dr. Giulio Gavini 
– Endodontia; Profº. Drº. Marina Ma-
galhães – Patologia; Prof. Dr. Rafael 
Yague Ballester – Materiais Dentários; 
Prof. Dr. Reinaldo Brito e Dias – Pró-
tese Bucomaxilofacial; Prof. Dr. Ru-
bens Côrte Real de Carvalho – Den-
tística; Prof. Dr. Tomie Nakakuki de 
Campos - Prótese; e Prof. Dr. Victor 
Elias Arana Chavez – Materiais Den-
tários. A cerimônia, que aconteceu 
no dia 7 de maio no anfiteatro Prof. 
Dr. Myaki Issáo da FOUSP, coroou 
de êxito o empenho de quem dedicou 
sua vida às atividades acadêmicas e à 

Professores titulares são empossados na FoUSP
formação de profissionais qualifica-
dos e comprometidos com a ética.

A posse, presidida pelo diretor da 
FOUSP, Dr. Carlos de Paula Eduar-
do, foi prestigiada por familiares, au-
toridades, entidades representativas 
de classe, membros da diretoria da 
FOUSP, corpo docente, ex-alunos e 
acadêmicos. O CROSP esteve presen-
te com Dr. Emil Razuk e Dr. Claudio 
Miyake.

O Conselho Regional de Odonto-
logia de São Paulo cumprimenta os 
professores titulares empossados, de-
sejando-lhes que essa nova etapa seja 
tão profícua quanto todas as outras já 
por eles trilhadas.

A partir da esquerda: Prof. Dr. Rodney Garcia Rocha; Prof. Dr. Rafael 
Yagüe Ballester; Prof. Dr. Reinaldo Brito e Dias; Profª. Drª. Tomie 
Nakakuki de Campos; Prof. Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho; Prof. 
Dr. Giulio Gavini; Prof. Dr. Victor Elias Arana Chavez; Profª. Drª. Marina 
Helena Cury Gallotini de Magalhães; Profª. Drª. Suzana Cantanhede 
Orsini Machado de Sousa; e Prof. Dr. Carlos de Paula Eduardo

Foi realizado no auditório Elis 
Regina do Anhembi, São Paulo, o 
Congresso Internacional de Controle 
da Dor em Odontologia, sob a coor-
denação do Prof. Dr. Tarley Pessoa de 
Barros. O evento contou com a par-
ticipação do Prof. Stanley Malamed 
da Universidade do Sul da Califórnia, 
maior autoridade mundial no assun-
to, e diversos palestrantes brasileiros 
como o Prof. Dr. Ricardo Holanda, 
da Universidade de Pernambuco, e o 
Prof. Dr. Laurindo Borelli Neto, da 
UNIBAN Brasil. 

Na ocasião do Congresso, que reu-
niu cerca de 300 pessoas, o Prof. Ma-
lamed recebeu do Prof. Tarley Pessoa 
de Barros, representando o presidente 
do CROSP, Dr. Emil Razuk, o livro 
“Emergências médicas na prática den-
tal: prevenção, reconhecimento e con-

dutas”,  obra coordenada pelo Prof. Dr. 
Regis Alonso Verri com colaboradores 
e editado pelo Conselho. 

O livro foi entrege ao Dr. Malamed 
que, ao avaliar o material, comentou 
“se tivéssemos mais autoridades como 
o Dr. Razuk, com certeza teríamos 
uma Odontologia melhor e mais se-
gura. Que sirva de exemplo às demais 
autoridades. Parabéns ao Conselho Re-
gional de Odontologia de São Paulo 
pela iniciativa e contem sempre com 
meu apoio.”

Autoridade dos eUA elogia iniciativa do 
croSP em evento internacional

Prof. Malamed recebe livro 
“Emergências médicas”, do 

CROSP, das mãos do Prof. Tarley 
Pessoa de Barros

Drº. Wilma Alexandre Simões, 
por indicação do CROSP, foi home-
nageada pelo CFO com a Medalha 
de Honra ao Mérito Odontológico 
Nacional, na ocasião das comemo-
rações pelo Dia de Tiradentes e dos 
45 anos dos Conselhos de Odonto-
logia. A homenagem é um reconhe-
cimento da classe pela contribuição 
no campo profissional dentro da 
Odontologia. Formada pela USP, 
em 1962, Drº. Wilma Simões foi 
responsável pela implementação da 
Ortopedia Funcional dos Maxilares 
e foi uma das que criaram essa espe-
cialidade.

A qualificação dessa profissional 
e seu papel no campo científico são 
extensos. Além dos inúmeros cursos 
realizados no Brasil e exterior, teve 
inúmeros trabalhos publicados e 

estudos citados por pesquisadores e 
autoridades da Ortopedia em todo 
o mundo.

No total, foram homenageadas 
seis autoridades: Dr. Rui Vicente 
Oppermann, Drº. Wilma Alexandre 
Simões e Dr. Waldemar Cantisano 
na categoria “obras odontológicas 
significativas para a sociedade”; Dr. 
Roberto Braga de Carvalho Vianna 
- que assumirá em setembro a presi-
dência da FDI (Federação Dentária 
Internacional) - e Dr. Manoel Per-
boyre Gomes Castelo na categoria 
“contribuição profissional e cientí-
fica, na pesquisa, ensino e serviços”; 
e o cirurgião-dentista e Deputado 
Estadual pelo PDT de Santa Catari-
na, Dr. Dagomar Carneiro na cate-
goria “contribuição honorífica, no 
desempenho social e político”.

Drª. Wilma Alexandre Simões recebe 
homenagem por indicação do croSP
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Frente Parlamentar é lançada 
para alertar sobre a incidência da 
hepatite na população

Na Assembleia Legislativa de São 
Paulo, foi lançada a Frente Parlamen-
tar de Conscientização e Combate às 
Hepatites Virais para conscientizar a 
população sobre um mal silencioso 
cuja incidência é dez vezes maior que 
a AIDS com 6 milhões de infectados 
no país. O evento, coordenado pelo 
Deputado Estadual Fernando Ca-
pez, foi realizado no dia 19 de maio 
e pretende alertar as pessoas sobre o 
grande número de brasileiros infec-
tados com uma doença que pode ser 
tratada se identificada a tempo.

“É importante a realização de um 
trabalho que encontre rapidamente 
os brasileiros que estão infectados, 
pois pelo menos seiscentas mil vi-
das seriam salvas da falência hepá-
tica e consequentemente da morte”, 
afirma Capez.

O CROSP considera um as-
sunto de suma importância para 

CURTAS

a saúde pública. Tanto que, desde  
1993, vem realizando contínuas 
campanhas de imunização, como 
a vacinação de cirurgiões-dentistas 
servidores públicos estaduais, muni-
cipais e federais contra hepatite B e, 
numa segunda fase, de acadêmicos 
a partir do segundo ano. Em 1995, 
foi organizada nova campanha imu-
nizando os cirurgiões-dentistas de 
todo o país. A última aconteceu em 
três etapas entre 2002 e 2003. Foram 
imunizados os cirurgiões-dentistas, 
sua equipe de trabalho, faxineiros e 
familiares. A vacinação foi contra 
hepatite b, dupla adulto (difteria e 
tétano) e tríplice viral (sarampo, ca-
xumba e rubéola).

A partir de 2005, os postos das 
unidades básicas de saúde passa-
ram a contar com essas vacinas, 
não sendo mais necessária a inter-
venção do Conselho.

croSP comunica
Será realizada Assembleia Geral para a escolha 
do delegado-eleitor dia 31 de agosto

Edital de convocação publicado no jornal “Folha de S. 
Paulo” no dia 30 de junho. Mesmo edital foi publicado no 
Diário Oficial da União e está à disposição no site www.
crosp.org.br

À esquerda, ao microfone, o Deputado Estadual Fernando Capez. 
O terceiro, Deputado Estadual Milton FlávioPesquisa Nacional de Saúde Bucal 

ajudará no planejamento das 
ações em saúde bucal

A Pesquisa Nacional de Saúde 
Bucal – Projeto SB Brasil 2010 –, 
teve processo de consulta pública 
realizada de 9 a 29 de junho. Na 
ocasião, foram recebidas sugestões 
enviadas de profissionais da área 
de todo o país. 

A iniciativa é do Ministério 
da Saúde, por intermédio do De-
partamento de Atenção Básica 
(DAB), da Coordenação Nacional 
de Saúde Bucal a ele vinculado, e 
da Secretaria de Vigilância à Saú-
de (SVS). O propósito da pesquisa 
é atualizar o perfil de saúde bucal 
dos brasileiros para servir de base 
para a implementação das princi-
pais estratégias propostas no Brasil 
Sorridente. Pretende-se com a pes-

quisa tornar a execução de estudos 
epidemiológicos nacionais uma 
prática contínua e perene, com-
pondo o eixo da produção de da-
dos primários do componente de 
Vigilância à Saúde. 

Segundo o conselheiro do Con-
selho Regional de Odontologia 
de São Paulo, Dr. Marco Antonio 
Manfredini, o Projeto SB Brasil 
2010 reveste-se de grande impor-
tância, pois permitirá o aporte de 
informações sobre como está a si-
tuação da cárie dentária, da doen-
ça periodontal e da má-oclusão no 
país, o que permitirá o planejamen-
to das ações dos órgãos públicos 
das três esferas de governo: federal, 
estadual e municipal.
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CURTAS

acoplado e 2 sugadores em cor azul, ótimo es-
tado mocho: r$ 6.800,00. Autoclave 12 litros 
inox SercoN: r$ 1.500,00. Mesa p/ escritório 
c/ 2 cadeiras cinzas: r$ 150,00. Porta-arquivo 
c/ 4 gavetas cinzas: r$ 100,00. rX digital Dabi 
Atlante: r$ 3.400,00. Mesa auxiliar c/ 6 ga-
vetas odontoplay c/ puxador anodizado: r$ 
400,00. Fone: (11) 7810-3746. Drª. roberta.

VENDE
Motor para endodontia (marca Dentflex). em 
ótimo estado, praticamente novo. r$ 400,00.
Tratar com Marina. Tel: (16) 9136-0011 / (17) 
9118-1396

VENDE
cadeira odontológica semi nova amarela mar-
ca dabi atlante versa; 5 modulos novos marca 
odontoplay com escrivaninha com duas gave-
tas. Telefone para contato: (11)3285-6446.   
Valeria hitomi Martins.

VENDE
Lente Medical - Nikkon/ Auto/ 200mm/ f 5.6/ 
Nikon. Manual, mala e acessórios completos 
e originais. contato: Tatiana ou Nancy tel: 
41959930.

VENDE
clínica odontológica novíssima, já funcionan-
do. Acabamento de primeira linha, vagas co-
bertas, sistema de segurança, a/c, infraestru-
tura de rede, telefonia e cftv. Imóvel único na 
região. Ótima localização, com versatilidade 
para várias finalidades. contato com ricardo 
(11) 9822-0261.

VENDE
Passo ponto de consultório montado ha 30 
anos no centro de ribeirão Preto. Ótima clien-
tela, equipo novo, rx, etc. Tratar com Flávio 
nos fones: (16) 3610.5379 ou 9171.2029.

VENDE
consultório montado em ribeirão Preto. capa-
cidade para cinco consultórios na parte térrea. 
Piso de granito. Ponto de ônibus na porta. Piso 
superior apartamento 120m². 250.000,00. 
Maurício (16) 91133067.

VENDE
consultório odontológico em São Bernardo do 
campo no Jd. Silvina. completo, com equipo e 
periféricos semi-novos em ótimo estado. con-
tato com Karina Tel:9910-8351 ou K-maeda@
hotmail.com.

VENDE
cadeira dabi versa otimo estado, com 
refletor,cuspideira,carter tudo acoplado na ca-
deira preço para desoculpar espaço r$ 700,00. 
Tel: (11) 46641654/71988762.

EMPREGO
oferece vaga para cirurgião-dentista e proté-
tico em Ubatuba e caraguatatuba. Sáario a 
combinar. Fone: 012 91554509.

EMPREGO
Procuro cirurgião-dentistas para trabalhar 
como cliníco geral na região de Itapecerica da 
Serra. falar com Dr. Paulo. e-mail: defrances-
cojr@hotmail.com; 7117-1101/4686-1213.

ALUGA
consultório odontológico localizado na chá-
cara Santo Amaro, período integral, totalmen-
te equipado, semi novo, com três salas, sendo 
um consultório, um escritório e uma recepção 
com sofás de dois e três lugares e uma mesa de 
recepção. Tratar com Meire tel. 8241-6912.

ALUGA 
Salas por período, toda equipada para orto-
dontista, Periodontista, endodontista e odon-
topediatra, próxima ao Shopping Iguatemi.
Tratar com Alice 3253-7492.

ALUGA
Salas em clínica odontológica situada no 
cambuí na rua Maria Monteiro, com ou sem 
equipamentos, para profissionais de diferentes 
especialidades pelo valor de r$ 600,00 para 
24 períodos no mês. Tratar com rogério: (19) 
9115 8013  e 9628 7021.

ALUGA
Aluga-se sala em clínica odontológica com toda 
infra-estrutura, sala de espera ampla e decora-
da. Preferência p/ especialista em endodontia, 
Periodontia, cirurgia e Implantodontia. Ótima 
localização, próximo ao metrô e em frente ao 
Shopping Paulista. Valor: r$ 1600,00. Falar c/ 
Silvana. Tel: 32832714 /  92682700.

ALUGA
Períodos em consultório no campo Belo, na 
Vieira de Morais. Tratar com eloisa (11) 5044-
0215.

ALUGA 
Sala moderna e bem decorada com instala-
ções apropriadas para consultório odontológi-
co, completo com armários e ar condicionado, 
bem localizadas ao lado do Parque do Ibira-
puera na rua Pirapora, 177. Tratar com Dr. 
razuk. Tel: (11) 3884- 4436/2628.

VENDE
clínica odontológica completa em São carlos, 
juntamente com o imóvel. Interessados tratar 
com : Drª. Vanessa Tel: (16) 3375-1265.

VENDE
equipo Kavo 4 pontas com fotopolimerizador

Os classificados devem ser enviados para imprensa@crosp.org.br e 
trazer o contato do anunciante. Favor informar número do CRO.

O espaço é reservado somente aos inscritos do CROSP.

Sorteio de três bicicletas no dia 31 
de agosto na subsede do Pacaembu

Serão sorteadas aos inscritos qui-
tes com a tesouraria três bicicletas 
Caloi, modelo Linha Adulta com 
marcha. As bicicletas são um ofere-
cimento da seguradora Aliança do 
Brasil do Banco do Brasil que que-
ria doá-las ao Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo. A dire-

toria do CROSP sugeriu, entretan-
to, que o ideal seria o sorteio.

Os inscritos vão concorrer com 
seu número de registro do CRO. 
O sorteio será realizado, dia 31 de 
agosto, às 20 horas, pelos diretores 
da seguradora na subsede do Paca-
embu: Avenida Pacaembu, 732.

XI congresso Paulista de Saúde 
Pública

Entre os dias 22 e 26 de agos-
to, acontecerá, em São José dos 
Campos, o 11ª Congresso Paulista 
de Saúde Pública. O evento é or-
ganizado pela Associação Paulista 
de Saúde Pública. Profissionais re-
nomados nacionalmente da saúde 

pública e de diferentes áreas de co-
nhecimento vão procurar delinear 
propostas que possam contribuir 
para a reflexão e para um possível 
avanço da saúde pública. Maiores 
informações estão no site www.
congressoapsp.com.br.

croSP pede no core que classe 
se mobilize pela isenção do ISS

Dia 23 de maio, foi realizada a 
reunião CORE-APCD em Bragan-
ça Paulista. O CROSP, representado 
pelo secretário Dr. Claudio Miyake, 
apresentou o trabalho realizado para 
sensibilizar os prefeitos a isentar os 
cirurgiões-dentistas da cobrança do ISS 
e esclareceu dúvidas sobre o projeto de 
lei que trata do salário-mínimo de R$ 
7 mil para os cirurgiões-dentistas.

Na ocasião, o conselheiro Dr. Clau-
dio Miyake distribuiu ofício para ser 
entregue aos prefeitos da área de abran-

gência de cada regional com o pedido 
de isenção do ISS, assim como cópia 
do projeto de lei aprovado e transfor-
mado na lei 14.864/08 no município 
de São Paulo, que isentou os cirurgi-
ões-dentistas da capital do recolhimen-
to do imposto.

O CROSP agradece o presidente da 
APCD, Dr. Silvio Jorge Cecchetto, as-
sim como o presidente do CORE, Dr. 
Nilden Cardoso, pela oportunidade e 
espaço para a divulgação dos trabalhos 
realizados pelo CROSP.
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croSP abre concurso para frase 
mais criativa de campanha de 

valorização do cirurgião-dentista
Assim como tem sido realizada desde 1992, o CROSP vai 

iniciar nova campanha publicitária na ocasião do Mês da 
Saúde Bucal e mês em que se comemora o Dia do Cirurgião-
Dentista para difundir junto à opinião pública a imagem 
da Odontologia e dos cirurgiões-dentistas, assim como para 
divulgar mensagens socioeducativas sobre a importância da 
saúde bucal. Para isso, o Conselho pede aos colegas que co-
laborem, enviando sugestões de frases e dizeres sobre o tema, 
os quais serão veiculados nos meios de comunicação e em 
outdoors nas estradas.

CAMPANHA

Assim como na propaganda 
publicada, no canto direito, no 
jornal “O Estado de S. Paulo”, 

a campanha do CROSP, em 
2008, saiu em meia página 

na “Folha de S. Paulo” e nas 
revistas “Veja”, “Veja São 
Paulo” e “Veja Campinas”

Frases

Dizeres

1° colocado - r$ 3 mil

2° colocado - r$ 2 mil

3° colocado - r$ 1 mil

1° colocado - r$ 3 mil

2° colocado - r$ 2 mil

3° colocado - r$ 1 mil


