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Carta ao Leitor
Presidente do CROSP aborda  
as ações em curso da entidade

Fiscalização I
Operação Sorriso Colorido mira 
exercício ilegal da profissão  
e venda irregular de produtos

Entrevista
Claudia Garrido, da Comissão  
de Fiscalização do CROSP, explica 
como o trabalho da Comissão pode 
inibir o exercício ilegal da profissão

Fiscalização II
Cerco ao exercício ilegal da 
Odontologia tem novos serviços e 
ação conjunta com a Polícia Civil

Em Foco
Anvisa abrirá consulta  
pública de resolução  
sobre clareadores dentais

12 Mídia
CROSP ganha visibilidade nos meios de comunicação 
como fonte de orientação da saúde bucal da população

Correção
Muitos cirurgiões-dentistas criticaram a escolha da foto da capa do CROSP em 
Notícia Especial, lançado em janeiro. Eles observaram que o espelho e a sonda 
que aparecem no jaleco da modelo contrariam as recomendações oficiais sobre 
biossegurança, que são defendidas pelas entidades que regulam a profissão. Estão 
certos. A redação do CROSP em Notícia agradece a correção, registrando que  
é reconfortante contar com o olhar atento da categoria sobre as práticas 
profissionais corretas aplicadas na Odontologia.

Edição digital
Muitos cirurgiões-dentistas têm preferido baixar  
a edição eletrônica do jornal em vez de receber  
a versão impressa, pela facilidade de leitura  
no computador, tablet e smartphone, além  
de contribuírem para a preservação do meio 
ambiente. Se concorda com essa ideia, basta 
entrar no site do CROSP menu portal informativo/
publicações e mudar a sua opção. Caso mude 
de opinião, voltará a receber a edição impressa. 
Acesse nosso web site e baixe esta e outras 
edições do CROSP em Notícia em PDF:  
www.crosp.org.br/publicacoes.html
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Diretoria
(Gestão 2013-2015)
Presidente: Claudio Yukio Miyake
Secretário: Marco Antonio Manfredini
Tesoureiro: Marcos Jenay Capez
Presidente da Comissão de Ética: 
Wilson Chediek
Presidente da Comissão de Tomada  
de Contas: Nilden Carlos Alves Cardoso

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

Em defesa 
da profissão
o ano começou notícias sobre a crescente influência do cirurgião-dentista na promoção da saúde 

da população. O reconhecimento público por meio da mídia e das autoridades sobre o peso 
da categoria no bem-estar dos brasileiros, porém, não tem sido suficiente para impedir que a 

categoria sofra ataques em sua prática profissional por falsos dentistas que enganam a população com 
tratamentos e venda de produtos não certificados, colocando em risco a sua saúde.

O aperfeiçoamento da fiscalização contra o exercício ilegal da Odontologia, em todos os serviços rela-
cionados à atividade e também contra o comércio irregular de produtos ortodônticos, é hoje a principal 
expectativa da classe odontológica em todo o estado de São Paulo – e também um compromisso que o 
Conselho Regional de Odontologia reafirma a cada dia por meio de ações concretas.

O tema é assunto de várias reportagens desta edição e também da esclarecedora entrevista realizada com 
a responsável pela Comissão de Fiscalização do CROSP na capital e região metropolitana, Claudia Garrido.

O debate sobre a questão também estará presente no Seminário Valorização da Odontologia, que o 
Conselho Regional de Odontologia realizará em São Paulo de 24 a 26 de abril.

Painéis, palestras e debates têm sido a tônica da profissão no dia a dia em todas as regiões da capital 
e do interior, seja na rotina das entidades que a representam ou nas instituições de ensino. Graças a 
isso, a categoria, por meio de seus interlocutores, tem desempenhado um papel importante no diálogo 
com os governos, a indústria e formadores de opinião no que se refere à melhoria dos serviços de saúde 
bucal oferecidos à sociedade.

O CROSP em Notícia, que circulou em edição especial nos meses de janeiro e fevereiro já com sua 
nova proposta visual, chega às suas mãos agora em edição regular. Nela, você perceberá seções fixas como 
Valorização Profissional, Fiscalização e Entrevista, que trarão sempre conteúdos que ajudarão os profis-
sionais a conhecer melhor a realidade da profissão, os desafios que ela enfrenta e os encaminhamentos de 
soluções propostas pelo Conselho que os representa.

Assim como destaca a reportagem de capa, que realça a impor-
tância da participação da categoria na fiscalização do exercício da 
Odontologia, a diretoria e conselheiros do CROSP convidam você 
a contribuir com sugestões e críticas para fazermos um jornal que 
atenda plenamente as expectativas dos mais de 100 mil profissio-
nais do setor no estado de São Paulo.

Claudio Miyake
Presidente

Expediente
Conselheiros
Maria Lucia Zarvos Varellis; Mary Caroline Skelton  
Macedo; Rada El Achkar da Silva; Rogério Adib 
Kairalla e Ueide Fernando Fontana

Assessora de Comunicação Institucional: Leticia Jucha

Jornalista responsável: Silvia Ourique  
de Carvalho Marangoni (MTB 30.565/SP)

Conselho Regional 
de Odontologia do  
Estado de São Paulo
Avenida Paulista, 688 - Bela Vista
São Paulo/SP - CEP: 01310-909
Tel.: (11) 3549-5500
www.crosp.org.br

Sub-sede
Avenida Pacaembu, 732 - Pacaembu
São Paulo/SP - CEP: 01234-000 
Tel.: (11) 3826-7351
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4 Fiscalização i

ilegalidades
CROSP lança Operação Sorriso Colorido,  um conjunto de ações que 
incluem serviço Disque Denúncia, blitze nas cidades, reuniões com 
autoridades e ofícios a redes sociais contra a promoção de charlatanismo

Pacote contra as

O conselheiro Marco Manfredini 
explica ao apresentador 
Heródoto Barbeiro como o CROSP 
atua contra práticas ilegais



www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

E m 19 de fevereiro, o Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo (CROSP) reu-
niu em sua sede os responsáveis técnicos 

das lojas de produtos odontológicos e os mem-
bros da diretoria de entidades de classe para dis-
cutir a venda indiscriminada de materiais orto-
dônticos a leigos, o que tem facilitado o exercício 
ilegal da Odontologia. Na ocasião, o CROSP lan-
çou a “Operação Sorriso Colorido”, um conjunto 
de ações que visam coibir essas atividades.

O presidente do CROSP, Claudio Miyake, pro-
pôs a assinatura do documento de manifestação 
de apoio pelo qual as empresas odontológicas se 
comprometem a adotar todas as medidas neces-
sárias para coibir o exercício ilegal ou irregular da 
odontologia. A proposta é que no ato da compra 
de produtos de uso exclusivo do cirurgião-den-
tista o vendedor verifique se o interessado está 
regularizado segundo a legislação profissional e 
sanitária antes de efetuar a venda.

Pacote de ações
•	 Publicação	de	parecer	oficial	da	
Câmara	Técnica	de	Ortodontia	do	
CROSP	explicando	os	perigos	da	
manutenção	do	aparelho	ortodôntico	
sem	acompanhamento	profissional,	
publicado	em	17	de	fevereiro	de	2014		
no	site	do	Conselho.	

•	 Audiência	para	orientação	e	solicitação	
de	apoio	e	atuação	conjunta	com	a	
Coordenação	de	Vigilância	Sanitária	
(COVISA).

•	 Audiência	para	orientação	e	solicitação	
de	apoio	e	atuação	compartilhada		
com	a	subprefeitura	da	Sé.	

•	 Realização	de blitze,	com	prisões,		
na	região	central	de	São	Paulo.	

•	 Reunião	na	Delegacia	de	Repressão	
aos	Crimes	contra	a	Saúde	Pública	
(DRCCSP),	solicitando	nova		
audiência	e	atenção	especial	para		
os	casos	denunciados.	(matéria na pág 8)	

•	 Audiência	na	Anvisa	solicitando		
providências	quanto	à	regularização		
do	comércio	de	produtos	odontológicos.	

•	 Representação	junto	ao	Ministério	
Público	Estadual	e	Federal	denunciando	
esses	crimes	contra	a	Saúde	Pública.	

•	 Solicitação	para	que	as	redes	sociais	
Google	e	Youtube	retirem	do	ar	vídeos	
produzidos	por	leigos,	que	“ensinam”	
ou	estimulam	a	instalação	de	aparelhos	

dentários	sem	acompanhamento		
de	um	cirurgião-dentista.	

•	 Parcerias	com	as	entidades	odontológicas	
(inicialmente	Conselho	Federal	de	
Odontologia,	ABIMO,	ABCD,	ABO,		
APCD)	contra	pirataria	de	produtos	
odontológicos.	

•	 Projeto	de	lei	estadual	que	instaura		
a	obrigatoriedade	de	identificação	
profissional	(registro	no	CROSP)		
para	a	aquisição	de	produtos		
odontológicos.	

•	 Implantação	de	Disque	Denúncia	(0800	
700	5572)	para	a	população	e	cirurgiões	
dentistas	tirar	dúvidas,	informações		
e	denúncias.	Os	relatos	também	podem		

A proposta é que no ato  
da compra de produtos 

de uso exclusivo do 
cirurgião-dentista o 
vendedor verifique 

se o interessado está 
regularizado segundo  

a legislação profissional  
e sanitária antes  

de efetuar a venda

ser	enviados	para	o	endereço		
www.crosp.org.br/faleconosco.	

•	 Reunião	com	as	empresas	que	
comercializam	produtos	odontológicos,	
buscando	informação	sobre	a	situação	
atual,	conscientização	e	estabelecimento	
de	um	trabalho	conjunto.	

•	 Documento	de	manifestação	de	apoio	
com	as	empresas	odontológicas.	

•	 Informar	e	alertar	a	imprensa	sobre	
os	perigos	à	saúde	da	população,	papel	
fundamental	no	auxílio	da	divulgação	
deste	problema	de	saúde	pública.	

•	 Campanha	de	esclarecimento		
à	população.

O presidente do CROSP também anunciou as 
medidas da “Operação Sorriso Colorido”, dis-
ponibilizando o serviço de ligação gratuita 0800 
para denúncias e orientação aos pacientes que 
desconfiarem de prática ilegal da Odontologia. 
O número é 0800 700 5572.  

Projeto de Lei
Em 18 de fevereiro, foi protocolado na Assem-

bleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto 
de Lei de autoria do deputado estadual Fernan-
do Capez propondo que a venda dos produtos e 
instrumentais odontológicos seja feita somente 
para profissionais da área, com comprovação de 
registro no CROSP. O parlamentar deu encami-
nhamento à propositura após ser procurado pelo 
CROSP, que levou a ele denúncias desse proble-
ma que já ultrapassa as fronteiras de São Paulo e 
se alastra por todo o Brasil.
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Como a fiscalização contribui para 
a valorização da profissão?

O CROSP tem reunido todos os esforços para 
prevenir os colegas contra as infrações éticas, 
defendendo a ética no exercício da profissão e 
protegendo a população contra riscos e prejuízos 
à saúde. Nesse sentido, a Comissão de Fiscaliza-
ção, que é composta por fiscais da capital, região 
metropolitana, litoral e interior, tem sido, em 
conjunto com a Comissão de Ética, um instru-
mento fundamental de propagação dos preceitos 
éticos, orientando os profissionais e visando coi-
bir e cessar a prática de infrações, assim como a 
sua reincidência. O foco é trabalhar para que os 
profissionais estejam cada vez mais conscientes 
e instruídos, garantindo, assim, a valorização da 
Odontologia em nosso estado.

 
Quantos fiscais atuam na 
Comissão de Fiscalização?

Atualmente contamos com uma equipe de 
fiscalização constituída de 63 fiscais: 37 distri-
buídos no interior e litoral e 26 fiscais na capital 
e região metropolitana.

 
Qual é o perfil deles?  
Tinham experiência anterior 
em fiscalização?

Para exercer a função de fiscal há obrigatorie-
dade de ele ser um cirurgião-dentista. Não há 
necessidade de experiência específica na função. 
Nossos fiscais recebem capacitação constante 
sobre normas éticas e demais legislações apli-
cáveis à Odontologia, possuindo conhecimento 
das regras e exigências da Vigilância Sanitária.

 
Como eles são contratados?

A contratação é realizada mediante aprova-
ção e classificação em prova de seleção pública.

 
Quais os principais desafios  
que os fiscais têm encontrado  
em seu trabalho?

A Odontologia tem incorporado importantes 
avanços do conhecimento científico, com ino-
vações que atingem o campo da comunicação, 
o que envolve novas formas de divulgação e in-
teratividade entre profissionais e seus pacientes. 
Ao mesmo tempo, a população possui maior 
acesso às informações, tornando-se mais cons-
ciente de seus direitos como consumidora. Essa 
realidade exige mais do cirurgião-dentista e, por 
consequência, faz com que o profissional tenha 

Fiscalização
melhora a atuação do 
profissional de Odontologia
A responsável pela Comissão de Fiscalização do 
Conselho Regional de Odontologia em São Paulo e região 
metropolitana, Claudia Garrido, explica como o trabalho 
da Comissão pode inibir o exercício ilegal da profissão



A categoria tem recebido 
bem o trabalho dos fiscais, 

porque entende o papel 
de orientação que eles 

têm cumprido, resolvendo 
dúvidas. Outro aspecto 

importante é a colaboração 
com a fiscalização, 

denunciando o exercício 
ilegal da Odontologia

Claudia Garrido
responsável pela Comissão  
de Fiscalização do CROSP

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

que adotar condutas diversas para demonstrar o 
seu diferencial. Há, ainda, grande concentração 
de profissionais no estado, tornando o mercado 
de trabalho extremamente competitivo. O desa-
fio do CROSP e de sua fiscalização é avaliar esse 
contexto visando garantir caminhos éticos para 
os profissionais. Um dos maiores enfrentamentos 
dos últimos tempos tem sido a divulgação atra-
vés da internet e os casos de exercício ilegal da 
Odontologia, praticada por leigos. Antigamente, 
era comum deflagrarmos a prática ilegal da pro-
fissão por profissionais das categorias técnicas e 
auxiliares. Hoje em dia, temos encontrado jovens 
sem qualquer formação e, até mesmo, estudantes 
de Odontologia adentrando em atividades pró-
prias de cirurgião-dentista. Assim, a fiscalização 
tem buscado respostas contundentes e eficazes à 
população para garantir sua saúde e, aos profis-
sionais da Odontologia legalizados, para garantir 
a valorização da profissão.

 
Como os profissionais que  
são fiscalizados têm recebido 
a fiscalização?

A receptividade, em geral, é positiva, princi-
palmente pelo fato de que a função dos fiscais é, 
principalmente, de orientação, visando instruir 
as categorias profissionais pertencentes a este 
Conselho. Temos atuado para que, a cada dia, 
seja fortalecida a confiança dos inscritos, cons-
cientizando-os de seus direitos e deveres, o que 
lhes assegura maior tranquilidade para o exercí-
cio profissional.

 
Quais são os itens que devem  
ser fiscalizados?

A fiscalização deve averiguar a atuação dos 
inscritos, seja pessoa física ou pessoa jurídica, no 
âmbito público ou privado. Durante a fiscalização 
observa-se o quadro de profissionais que prestam 
serviços no local, confirmando sua inscrição re-
gular, bem como identificando os proprietários e 
o responsável técnico pelo estabelecimento, além 
das documentações de regularidade perante o 
CROSP, perante os órgãos sanitários e prefeituras. 
Nesse sentido, o CROSP tem avançado e firmado 
Protocolos de Intenção com diversas prefeituras e 
suas vigilâncias sanitárias com o intuito de coibir 
o exercício ilegal da Odontologia, estabelecendo 
colaboração mútua entre os órgãos em prol da 
saúde da população. Ademais, a ação dos agentes 
fiscais visa, também, verificar a publicidade em 
geral praticada pelo estabelecimento, orientando e 
notificando os casos de irregularidades.

 
Que balanço faz do trabalho  
de fiscalização em 2013?

Um balanço positivo, principalmente pelo 
fato de que os profissionais foram estimulados 
a buscar mais informações de seus deveres e di-
reitos na Odontologia e a participar mais inten-
samente das atividades do CROSP. Paralelamen-

te, percebemos uma diminuição do número de 
expedientes de fiscalização, o que demonstra a 
preocupação do atendimento às determinações 
éticas e legais da profissão. O nosso objetivo é 
garantir uma Odontologia ética e de qualidade 
no estado de São Paulo e esse avanço tem sido 
perceptível. Há ainda muito por fazer, mas mui-
to já conquistamos.

 
Ocorreram mudanças para 
aperfeiçoar este trabalho em 2014?

A fiscalização e toda atuação do CROSP foi 
ainda mais descentralizada, buscando através da 
regionalização garantir maior proximidade com 
os inscritos. Assim, o CROSP tem se tornado cada 
vez mais acessível aos profissionais, mais presen-
te em suas necessidades básicas vividas durante a 
prática da Odontologia. Na cidade de São Paulo e 
região metropolitana já está em funcionamento a 

“Força-Tarefa”, que é uma espécie de plantão para 
os casos de denúncias que exigem atendimento 
de urgência para o flagrante da prática antiética 
e, muitas vezes, ilegal. Nesse sentido, os agentes 
fiscais destinados à “Força-Tarefa” têm alcançado 
com eficiência e eficácia a resolução das denún-
cias. Outro instrumento fundamental adotado 
em sede de Processo Ético e de Expediente de Fis-
calização é o Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC). Esse instrumento jurídico é destinado aos 
casos de publicidade e propaganda e visa coibir a 
infração ética, bem como evitar a sua reincidên-
cia. Os profissionais convidados a celebrar o TAC 
firmam compromisso de não reincidir na prática 
antiética, assumindo a infração, adotando medi-
das imediatas para sua suspensão. Além disso, o 
TAC tem como característica a obrigatoriedade de 
publicação de seus termos em resumo, o que tem 
sido feito no site do CROSP. Se ocorrer o descum-
primento do TAC, a denúncia tem seguimento e o 
caso é encaminhado para Processo Ético. O “Fale 
Conosco” também tem sido um canal de comuni-
cação direta que garante maior agilidade no rece-
bimento da denúncia e em sua averiguação.

Como a categoria pode contribuir 
com a fiscalização?

Existem vários canais de comunicação ofere-
cidos pelo CROSP com a finalidade de acolher 
dúvidas, consultas e denúncias relacionadas ao 
exercício da Odontologia. O “Fale Conosco” é 
de fácil acesso e está disponível através do site 
do CROSP (www.crosp.org.br/faleconosco). 
Ainda, denúncias, anônimas ou não, são aco-
lhidas por telefone, carta, mensagem eletrônica 
e qualquer outro meio. Para falar com a fisca-
lização do CROSP basta manter contato pelos 
seguintes meios: Fiscalização da capital e região 
metropolitana: fiscalizacao@crosp.org.br, (11) 
3549-5558 e Fiscalização do interior e litoral: 
lins@crosp.org.br, (14) 3523-8439.
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Estratégia de cerco ao exercício ilegal da Odontologia e de venda irregular 
de materiais envolve novos serviços e ação conjunta com a polícia civil

Força-tarefa 
reforça ações do CROSP

a equipe de Força-Tarefa do CROSP 
averigua com rapidez as denúncias 
que chegam ao setor de Ética e Fisca-

lização do Conselho Regional de Odontologia. 
Criado com o objetivo de levar informação ao 
público em geral, o serviço também é respon-
sável pela organização de blitze em locais onde 
ocorrem casos de panfletagem com propaganda 
fora dos padrões éticos da Odontologia e outras 
irregularidades.

Desde que foi implantada, em novembro de 
2013, a Força-Tarefa do CROSP tem trabalhado 
incessantemente em prol da classe odontológica. 

O exercício da Odontologia por pessoa sem 
qualificação técnica e sem a devida habilitação 
legal expõe a saúde da população a diversos ris-
cos, configurando crime contra a saúde pública 
tipificado no artigo 282 do Código Penal. 

Exercício ilegal em Taipas
Em 11 de março, a partir de denúncia apre-

sentada pelo Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo (CROSP), foi flagrada a prática de 
exercício ilegal da Odontologia em uma residên-
cia localizada no bairro de Taipas, zona norte de 
São Paulo. A diligência foi realizada pelo De-
partamento de Polícia de Proteção à Cidadania 
(DPPC) da Divisão de Investigações sobre infra-
ções contra a saúde pública.

De acordo com o relatório policial, o falso 
cirurgião-dentista mantinha consultório odon-
tológico em sua residência, onde realizava aten-
dimentos como instalação e manutenção de 
aparelhos ortodônticos. O local não apresentava 
as condições de biossegurança exigidas para a 
atividade, outro fator que também colocava em 
grande risco a saúde da população.

A equipe policial, em cumprimento ao Man-
dado de Busca e Apreensão expedido pela Vara 
Criminal do Fórum da Lapa, constatou a presen-
ça de cadeira e equipamento odontológico, além 
de diversos materiais e instrumentais de uso 
exclusivo do especialista em ortodontia, prótese 
e cirurgia. Foram apreendidos medicamentos 
como anestésicos e cimentos resinosos, dentre 
outros materiais próprios de uso clínico exclusi-
vo de cirurgiões-dentistas.

O setor de Fiscalização do CROSP foi acio-
nado pela delegacia para acompanhar o caso e 
identificar os materiais apreendidos, fornecendo 
parecer técnico sobre a indicação de uso, finali-
dade e consequências.

Em 10 de março, o CROSP foi recebido em au-
diência no Departamento de Polícia de Proteção 
à Cidadania (DPPC) da Divisão de Investigações 

Reunião conjunta do CROSP 
com o Departamento 
de Polícia de Proteção à 
Cidadania (DPPC)



Estudante é presa por atender ilegalmente
A importância de ensinar valores éticos 
e boas  práticas na formação dos futuros 
profissionais de Odontologia foi reforçada 
no episódio da apuração de uma denúncia 
de exercício irregular da profissão em Cotia, 
na região metropolitana de São Paulo, onde 
a polícia deteve uma estudante que atendia 
em uma sala do Centro da cidade como se já 
estivesse formada e regularmente inscrita. 
A falsa cirurgiã-dentista, de nome Priscila, 
foi denunciada por pacientes ao Conselho 
Regional de Odontologia. A estudante de 20 
anos chamou a atenção devido aos valores 
muito baixos que cobrava de seus clientes. 
Diante da denúncia, a fiscalização do 
CROSP agendou uma consulta e constatou  
o exercício ilegal da atividade.
Presa em flagrante, Priscila foi conduzida 
à delegacia local sob vaias de pessoas 
lesadas por ela e populares que assistiram 
a ação. Policiais ouvidos pela reportagem 
disseram que inicialmente ela negou as 
denúncias e se apresentou como sendo 
mera assistente do consultório, no que foi 
prontamente desmentida por pacientes que 
já havia atendido e disseram que a jovem se 
apresentava sempre como “doutora”.
Indiciada por exercício ilegal da 

Odontologia, ela foi liberada em seguida 
pelo delegado do distrito e responderá a 
processo judicial em liberdade.
Casos como o relatado, infelizmente, não 
são uma exceção. Em 2013, a fiscalização 
do CROSP apurou práticas semelhantes em 
outros municípios do estado de São Paulo.

Apoio fundamental
A população, felizmente, tem sabido 
identificar a prática de charlatanismo 
e entendido que serviços de saúde de 
qualidade não estão submetidos a regras 
do varejo, em que produtos podem ser 
oferecidos em liquidação. Por isso, vem 
colaborando com o Conselho por meio 
do Disque Denúncia da Operação Sorriso 
Colorido (0800 700 5572).
O cerco contra o exercício ilegal da profissão 
e o comércio irregular de produtos é uma 
forma de defender o direito à saúde bucal  
da população, especialmente das faixas 
de baixa renda que constituem os alvos 
principais dessas práticas criminosas.
O apoio das autoridades sanitárias,  
da polícia e da população ao CROSP  
tem contribuído para inibir que casos  
como o de Cotia fiquem impunes. 

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

sobre infrações contra a saúde pública. O pro-
pósito da reunião foi discutir casos de exercício 
ilegal da Odontologia e aprimorar a fiscalização 
com vistas a punir os responsáveis de acordo 
com a legislação vigente.

Na ocasião o CROSP foi representado por  
Claudio Miyake, presidente; Claudia Garrido, 
supervisora do Setor de Fiscalização na capital; 
e Roberta Rizzo, advogada da Comissão de Ética. 
Representando a DPPC estavam Albano David 
Fernandes, Delegado Divisionário e Adriano Al-
ves, Jorge Miguel Filho, Edson Carlos Tavares e 
Sebastião de Paiva Neto, delegados da 1ª e 2ª De-
legacias de crimes contra a saúde pública.

Na ocasião, Fernandes reforçou que a Polícia 
Civil está à disposição do CROSP para coibir a 
prática do exercício ilegal da Odontologia e em 
qualquer outra ação que prejudique a saúde da 
população. O delegado também apresentou pro-
postas de trabalho conjunto, requerendo apoio 
técnico do Conselho quanto à destinação e uso 
de materiais e produtos odontológicos apreendi-
dos, além de propor o estreitamento nas ações e 
diligências de fiscalização, disponibilizando ca-
nais diretos de contato.

O Delegado Divisionário ainda reiterou que 
todos os casos de exercício ilegal denunciados 
pelo CROSP, verificados na rede social Facebook 
ou por diligências do Setor de Fiscalização, têm 
sido objeto de averiguação policial, culminando 
na instauração de inquéritos e ações criminais.

Venda irregular leva 
a quatro prisões

Policiais civis da 1ª Delegacia de Saúde Pú-
blica do Departamento de Polícia de Proteção 
à Cidadania (DPPC) prenderam quatro pessoas 
em flagrante, no dia 21 de março, por venda ir-
regular de materiais ortodônticos. 

Na operação policial foi constatado um es-
quema de venda dessas mercadorias em um box 
da galeria Saara, de propriedade de duas comer-
ciantes peruanas.

Foram apreendidos sete rolos de arames em 
cores variadas, 90 fios em aço inoxidável prepa-
rados para uso odontológico, 170 unidades de 
elásticos coloridos, 3.577 ligaduras em bastão, 
um kit de resina composta autopolimerizável, 
2.200 arames com formato de arcada dentária, 
342 metros de arames em cores diversas, 40 
elásticos ortodônticos, pinças de metal, corren-
te e 3 quilos de piercings diversos.

O material vendido irregularmente, de uso 
próprio e exclusivo de profissionais da Odontolo-
gia, foi encaminhado ao Instituto de Criminalís-
tica para perícia. Os indiciados responderão por 
crime contra as relações de consumo, que prevê 
pena de detenção de dois a cinco anos ou multa.

O CROSP disponibiliza canal para denúncias 
e orientação aos pacientes que desconfiarem de 
prática ilegal da Odontologia: 0800 700 5572. 

O serviço é parte de um conjunto de ações 

Disque Denúncia 
Delegacia de Saúde Pública  
do Departamento de Polícia  
de Proteção à Cidadania: 181

Operação Sorriso Colorido 
do CROSP: 0800 700 5572

lançado em 2013 (Operação Sorriso Colorido), 
que visa coibir a venda irregular de materiais 
ortodônticos e tornar Lei que esse aparato so-
mente seja disponibilizado para os cirurgiões-
-dentistas mediante apresentação do CRO no 
ato da compra. (Leia mais sobre a “Operação 
Sorriso Colorido” na página 4 desta edição do 
CROSP em Notícia).

Imagem congelada de reportagem 
da TV UOL sobre prisão de falsa 
cirurgiã-dentista, em Cotia
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A  proposta de realizar Consulta Pública 
para edição da RDC que dispõe sobre o 
controle de agentes clareadores dentais 

foi um dos temas da 5ª Reunião Ordinária Públi-
ca da Diretoria Colegiada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), realizada no dia 
25 de março, em Brasília.

O Conselho Regional de Odontologia de São 
Paulo (CROSP) esteve presente na reunião, re-
presentado pelo presidente da Comissão de Éti-
ca, Wilson Chediek, e pela advogada Roberta 
Rizzo. Também participaram Samir Najjar, presi-
dente do Conselho Regional de Odontologia do 
Distrito Federal, representantes da Associação 
Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamen-
tos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de 
Laboratórios (ABIMO) e de empresas do ramo.

Desde 2011, o CROSP, o Conselho Federal 
de Odontologia (CFO), a Associação Paulista 
de Cirurgiões-Dentistas (APCD), a Associação 
Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD), a 
ABIMO e alguns de seus associados atuaram em 
conjunto para auxiliar a Anvisa na construção de 
regulamentação apropriada sobre o controle e 
comercialização dos agentes clareadores.

Na reunião da diretoria colegiada da Anvisa 
(DICOL), o relator do processo e diretor presi-

Anvisa abrirá consulta pública de resolução sobre 

clareadores dentais
Desde 2011, entidades da Odontologia atuam para auxiliar a Anvisa na construção 
de regulamentação sobre o controle e comercialização dos agentes clareadores

dente da agência, Dirceu Brás Aparecido Barba-
no, apresentou publicamente a proposta de reso-
lução a ser encaminhada para Consulta Pública, 
manifestando seu posicionamento de aprovação 
do texto final para consulta à população.

Venda sob prescrição
de cirurgião-dentista

O texto apresentado prevê que a comerciali-
zação dos agentes clareadores que possuem em 
sua composição acima de 3% de peróxido de 
carbamida ou peróxido de hidrogênio se dará 
somente sob a prescrição de cirurgião-dentista, 
com comercialização garantida aos profissio-
nais através dos fabricantes ou distribuidores 
mediante a apresentação de documento de re-
gistro no Conselho Regional de Odontologia da 
jurisdição em que atua.

A proposta foi aprovada por unanimidade pela 
DICOL, de forma que a diretoria manifestou 
evidente preocupação com a comercialização e 
uso indiscriminado dos agentes clareadores por 
leigos que desconhecem os efeitos danosos do 
produto sem a devida indicação, prescrição e 
acompanhamento por cirurgião-dentista.

Os técnicos da Anvisa reiteraram que o uso in-
discriminado de agentes clareadores pode trazer 

danos irreversíveis à saúde bucal da população, 
como é o caso de problemas periodontais, per-
da óssea e radicular, sensibilidade dental e, nos 
casos mais graves, a perda do elemento dentário.

Com a aprovação unânime do texto, a Consul-
ta Pública deverá ser publicada no site da Anvisa 
e ficará disponível para apreciação por 60 dias. 
Após esse prazo, a agência considerará as suges-
tões e elaborará o documento final da Resolução 
que será regra de controle dos agentes clareadores.

“Com a obrigatoriedade da prescrição, os cla-
readores dentais apenas poderão ser comercia-
lizados em farmácias e sem exposição nas pra-
teleiras”, disse o conselheiro do CROSP Wilson 
Chediek. Outros itens do documento que abor-
dam rotulagem, embalagem, retenção de receita 
no ato da compra, entre outros, serão debatidos 
durante a consulta pública – em que se recomen-
da participação da categoria 

Desde 2011 o CROSP insiste junto à Anvisa so-
bre a necessidade da regulamentação dos agentes 
clareadores em benefício e proteção à saúde da 
população. Com o compromisso do ministro da 
Saúde, Arthur Chioro, houve a priorização do 
assunto em pauta e agora os cidadãos e os pro-
fissionais da Odontologia poderão receber o be-
nefício da norma que visa à proteção da saúde.



www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

o  Projeto Vigifluor, idealizado pelo 
Centro Colaborador do Ministério 
da Saúde em Vigilância da Saúde 

Bucal da Faculdade de Saúde Pública da Uni-
versidade de São Paulo (CECOL-FSP-USP) e 
apoiado pelo Conselho Regional de Odontolo-
gia de São Paulo (CROSP), avança no estado de 
São Paulo no planejamento da fiscalização do 
teor de flúor dos 645 municípios paulistas. No 
dia 25 de abril, os coordenadores do CECOL se 
reunirão com os fiscais do CROSP para levantar 
quais são os sistemas públicos de abastecimento 
de água na capital e interior. O próximo passo 
será estabelecer os pontos de coleta.

Para o professor Celso Zilbovicius, do CE-
COL, essa fase do trabalho é muito importante. 
“Queremos saber como a população está rece-
bendo a água. A partir da pesquisa teremos os 
dados iniciais da fluoretação, o que embasará as 
próximas ações”.

Continuidade
O Projeto Vigifluor dá continuidade à ação 

realizada pelo CROSP e o laboratório da UNI-
CAMP (Universidade de Campinas) de janeiro a 
maio de 2013, quando foram coletadas amostras 
de 105 municípios paulistas. Os resultados foram 

preocupantes: mais da metade das cidades anali-
sadas estava com fluoretação inadequada e fora 
do padrão de potabilidade, colocando em risco a 
saúde da população. 

Os dados foram enviados às autoridades, que 
se manifestaram. O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE-SP) utilizou as infor-
mações da pesquisa no julgamento das contas 
anuais das prefeituras. O Centro de Vigilância 
Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde de São 
Paulo (CVS-SP) também autuou alguns muni-
cípios e deu continuidade ao processo de capa-
citação nos locais.

Sobre o Projeto Vigifluor
 Iniciativa do CECOL-FSP-USP, o Projeto 

Vigifluor realizará cobertura e vigilância da flu-
oretação das águas no Brasil, mapeando todas 
as cidades com mais de 50 mil habitantes. No 
estado de São Paulo, o projeto chegará a todas 
as cidades, independentemente do contingente 
populacional, graças à parceria firmada com o 
CROSP, que se responsabilizou pela fiscalização 
de todos os 645 municípios paulistas. 

Os fiscais do CROSP farão, no mínimo, qua-
tro coletas mensais em cada município, duran-
te três meses. A  Comissão de Ética e o setor Jurídico 

do CROSP realizaram um curso de 
capacitação para os 63 fiscais da entidade, 
no dia 19 de março. 

Esse treinamento visou, principalmente, 
ampliar os conhecimentos dos fiscais sobre 
as legislações pertinentes ao exercício ilegal 
da Odontologia e seu acobertamento. Foi 
elaborado material de apoio ao trabalho 
dos fiscais pelo setor Jurídico, com as prin-
cipais normativas sobre o exercício ilegal 
da Odontologia e as condutas indicadas 
frente aos casos identificados durante as 
diligências de fiscalização.

Segundo Claudia Garrido, responsável 
pela Comissão de Fiscalização na capital e 
região metropolitana, a capacitação refor-
çou, ainda, conceitos e aprimorou infor-
mações sobre o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), novo instrumento jurídi-
co que está sendo utilizado pelo setor de 
Fiscalização com a finalidade de orientar, 
coibir e cessar a prática de infrações éticas 
quanto à publicidade em geral e impedir 
sua reincidência.

Para saber mais sobre os procedimentos 
da Fiscalização do CROSP, leia a entrevista 
de Claudia Garrido na página 6.

Capacitação 
de fiscais

N  a noite de 24 de março, cirurgiões-
-dentistas inscritos no CROSP se 
reuniram em Assembleia Geral 

Ordinária para a avaliação do Processo de 
Prestação de Contas de 2013 e do Relatório 
de Gestão.

Durante a reunião, conduzida por Ueide 
Fernando Fontana, membro da Comissão 
de Tomada de Contas do CROSP, o Assessor 
Contábil do Conselho, Lourenço Oliva Neto, 
juntamente com os demais membros do se-
tor de contabilidade, realizou a apresentação 

da Prestação de Contas de 2013. Roberta 
Rizzo, advogada da Comissão de Ética do 
CROSP, divulgou o relatório de atividades 
desenvolvidas e o expediente da Secretaria. 
Claudia Garrido, responsável pela Comissão 
de Fiscalização na capital paulista e região 
metropolitana, expôs as ações do serviço no 
ano passado.

Após a comunicação de todos os parece-
res, o Relatório de Prestação de Contas e o 
Relatório de Gestão 2013 foram aprovados 
por unanimidade. 

Contas de 2013
são aprovadas  
por unanimidade

CROSP comunica avanços do

Projeto Vigifluor
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Odontologia ganha mais visibilidade nos meios de comunicação 
como fonte de informação para orientar saúde bucal da população

crescente
Presença



Onde o CROSP 
foi notícia

O presidente do CROSP, 
Claudio Miyake, concede 
entrevista ao Fantástico

Confira algumas das inserções  
do Conselho na mídia abordando 
a venda irregular de produtos 
ortodônticos:

SPTV 2ª Edição 
(TV Globo)
http://migre.me/izGzt

Bom Dia Brasil 
(TV Globo) 
http://migre.me/izGAd

SPTV 2ª Edição 
(TV Globo) 
http://migre.me/izGBp

Jornal da Cultura  
1ª Edição (TV Cultura) 
http://migre.me/izGBP

Rádio Jovem Pan 
http://migre.me/izGCv

Folha de São Paulo 
(Tendências/Debates)
http://migre.me/izGD9

Folha de São Paulo 
(Saúde)
http://migre.me/izGEd

www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial
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a o mesmo tempo em que amplia os 
meios de comunicação próprios para 
ampliar o diálogo com a categoria, o 

Conselho Regional de Odontologia vem ocu-
pando um espaço crescente nos meios de co-
municação tradicionais. Diretores e conselhei-
ros têm sido convidados a escrever artigos, dar 
entrevistas para reportagens e participar de pro-
gramas de televisão e na web que prestam rele-
vantes serviços à população no que se refere à 
promoção da saúde. A exposição na mídia con-
tribui para reafirmar o papel da Odontologia e 
também esclarecer a população sobre práticas 
ilegais que colocam em risco a sua saúde.

No domingo 23 de fevereiro, o presidente do 
CROSP, Claudio Miyake, foi entrevistado pela 
jornalista Carla Vilhena no programa Fantásti-
co em reportagem sobre o uso inadequado de 
aparelhos personalizados como consequência 
de modismo – principalmente pelos jovens. 
Para assistir a matéria do Fantástico, escreva o 
link http://glo.bo/1dmLZAs no seu navegador.

Em março, o Conselho marcou presença mais 
uma vez no Programa Bem Estar, da TV Globo, 
quando alertou sobre os riscos do uso de apare-
lhos ortodônticos sem acompanhamento de um 
cirurgião-dentista ortodontista – tema que tem 
despertado o interesse da mídia. 

Para assistir a matéria do Bem Estar, escreva 
o link http://migre.me/izGIm no seu navegador.

Referência 
O programa Ação Nacional, exibido pelo Por-

tal RS21 - Rede Século 21, discutiu com especia-
listas no dia 27 de fevereiro o tema “Aparelhos 
Ortodônticos ilegais”, que teve a participação 
do conselheiro do CROSP Nilden Cardoso. Na 
ocasião, Cardoso explicou os danos irreversí-
veis que o uso desses aparelhos podem causar 
à saúde bucal dos usuários. “O modismo de 
aparelhos coloridos que combinam com o esti-
lo de se vestir vem sendo estimulado nas redes 
sociais. É vendido como algo que aumentaria o 
poder de quem os usa por gente que explora o 
desejo de ser notado desses jovens”, explicou.

Para assistir a íntegra do debate, copie o link 
http://bit.ly/1pRk97i no seu navegador.

Já a reportagem “Senadores pedem reembol-
so de até R$ 70 mil por tratamentos dentários”, 
publicada na edição de 9 de março do jornal O 
Estado de S. Paulo, contou com a participação 
do cirurgião-dentista Rogério Adib Kairalla, 
conselheiro do CROSP, para explicar a diferen-
ça de coroas metálicas e de porcelana alumini-
zada. “Essa é uma opção mais estética, porque 
troca uma infraestrutura metálica pela de por-
celana aluminizada”, disse Kairalla à reporta-
gem, que abordou gastos de parlamentares com 
tratamento de saúde bucal. 

Para ler a íntegra da reportagem publicada 
pelo Estadão, copie o link http://bit.ly/PhqbBI 
no seu navegador.

Dias depois, em 19 de março, Claudio Miyake 
e o conselheiro Marco Antonio Manfredini vol-
taram a ocupar a página Tendências/Debates do 
jornal Folha de S. Paulo, em que escreveram no 
ano passado, dessa vez para falar sobre os riscos 
à saúde de tratamento dentário sem acompa-
nhamento profissional. “Pelas dificuldades de 
acesso e por falta de orientação, muitos jovens 
têm buscado atendimentos informais ofere-
cidos por falsos profissionais que se passam 
por cirurgiões-dentistas sem nem mesmo te-
rem frequentado uma aula apenas do curso de 
odontologia”, alertaram.

Para ler a íntegra do artigo na Folha, copie o 
link http://bit.ly/1k1cHaA no seu navegador.

Além das reportagens e artigos assinalados 
aqui, o CROSP participou como fonte de in-
formação de diversas matérias da mídia em 
2014 – como demonstra o quadro à direita, que 
inclui entrevistas na televisão, em emissora de 
rádio e em jornais. Utilizar bem os espaços que 
se abrem nos meios de comunicação tradicio-
nais é, cada vez mais,  uma exigência de atuação 
porque multiplica a difusão das mensagens da 
entidade à categoria e ao público em geral.
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A audiência pública realizada no dia 18 
de março, na Assembleia Legislativa 
de São Paulo, discutiu a qualidade e os 

instrumentos de avaliação na formação de profis-
sionais da área de saúde. Participaram do encon-
tro diversos conselhos profissionais, entre os quais 
o CROSP, representado pelo conselheiro Marco 
Antonio Manfredini.

O debate foi uma iniciativa do deputado esta-
dual Carlos Neder. “Há uma tentativa das repre-
sentações profissionais de dialogar mais com o 
poder público, tanto federal quanto estadual, pois 
elas percebem que de nada adianta o seu trabalho 
e fiscalização se isso não for acompanhado de uma 
participação de tais autoridades”, acentuou o par-
lamentar, que é médico de formação.

 
Debates

 O deputado Carlos Neder frisou a importância 
em primeiramente definir qual o sistema de saúde 
desejado; pensar no mercado de trabalho atual; e 
ainda como melhorar a qualidade dos profissio-
nais de saúde. Já a primeira dama do município 
de São Paulo e professora associada da Faculda-
de de Odontologia da Universidade de São Paulo, 
Ana Estela Haddad, e o diretor do Departamento 
de Gestão da Educação da Saúde do Ministério da 
Saúde, Alexandre Medeiros de Figueiredo,  exalta-

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Conselhos dos profissionais de 
Saúde debatem qualidade da

formação
Audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo discutiu a qualidade 
e os instrumentos de avaliação na formação de profissionais da área de saúde

ram a importância de se fortalecer a avaliação ao 
longo do processo de ensino nas instituições.

Um ponto de bastante repercussão foi o Exame 
do CREMESP, que avalia os recém-formados em 
medicina. Segundo João Ladislau Rosa, presi-
dente do Conselho Regional de Medicina de São 
Paulo, mais de 2.800 estudantes participaram em 

2013. A prova, com cerca de 180 questões, foi 
considerada fácil. Apesar disso, 59% dos profis-
sionais avaliados foram reprovados.

“Podemos ter algumas opiniões divergentes 
entre os conselhos profissionais, podemos ter 
avaliações diversificadas, mas com certeza acor-
damos quanto à importância da formação da 
ética e a fiscalização do exercício profissional. 
E essas duas funções têm sido exercidas plena-
mente”, acrescentou Marco Antonio Manfredini, 
secretário-geral do Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo. 

Existem 120 mil profissionais de Odontologia 
no estado de São Paulo, dos quais mais de 80 mil 
são cirurgiões-dentistas. O CROSP vem buscan-
do articular ações conjuntas com a Associação 
Brasileira de Ensino Odontológico e os 42 cursos 
de Odontologia existentes no estado.

“Gostaria de frisar a importância de os conse-
lhos trabalharem junto às instituições formado-
ras. Entendemos que não basta apenas vir aqui e 
reclamar do nível de aprendizado, dos profissio-
nais e do Ministério da Educação. Nós, os pró-
prios representantes dos conselhos profissionais,  
temos de buscar instrumentos jurídicos legais 
que devem ser utilizados para, internamente nos 
conselhos, discutir e debater essa questão da for-
mação profissional”, disse Manfredini.

Nós, representantes dos 
conselhos profissionais, 

temos de buscar 
instrumentos jurídicos 

legais que devem 
ser utilizados para, 
internamente nos 
conselhos, discutir  

e debater essa questão  
da formação profissional

Marco Antonio Manfredini
Conselheiro do CROSP

A mesa, que contou com Marco 
Manfredini, foi coordenada pelo 
deputado Carlos Neder
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A qualidade da formação profissional foi 
um dos temas discutidos pelo Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo 

(CROSP) com a Associação Brasileira de Ensino 
Odontológico (Abeno) e o Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), durante o 32º CIOSP. O pre-
sidente do Conselho, Claudio Miyake, conversou 
sobre o assunto com os presidentes do CFO, 
Ailton Morilhas Rodrigues, e da Abeno, Maria 
Celeste Morita, visando ao desenvolvimento de 
ações conjuntas junto às instituições de ensino 
para contribuir com o aperfeiçoamento dos cur-
sos de odontologia e do exercício da profissão.

Na reunião, Claudio Miyake destacou a neces-
sidade de orientar os jovens em formação e os 
recém-formados sobre as normas da profissão, 
informando que 40% dos processos éticos regis-
trados no CROSP envolvem profissionais com 
menos de cinco anos de atuação. “Precisamos 
trabalhar juntos para que os cirurgiões-dentistas 
que vão entrar no mercado estejam mais prepa-

CROSP, CFO e Abeno debateram a qualidade da formação profissional 
e o desenvolvimento de um plano conjunto para aperfeiçoamento dos cursos

Os presidentes da Abeno, Maria 
Celeste Morita e do CFO, 
Ailton Morilhas Rodrigues

Esta parceria é um 
exemplo de como unir 

esforços pelo fortalecimento 
do trabalho do cirurgião-
dentista e pela promoção 

da saúde bucal
Ailton Morilhas Rodrigues

Presidente do CFO

ação integrada
Entidades se mobilizam para

rados para as questões próprias à prática profis-
sional. A Abeno é uma importante parceira neste 
objetivo em comum”, disse. “Temos diversas de-
mandas relacionadas ao exercício profissional, de 

toda ordem. Confiamos na Abeno como órgão 
que rege a odontologia brasileira para trabalhar 
com o CROSP no que se refere à formação odon-
tológica e à qualidade do ensino e do aprendiza-
do, pois a entidade, por meio de seu trabalho e 
de sua credibilidade, dialoga diretamente com 
todos os envolvidos nesse processo.” 

O presidente do CFO, Ailton Morilhas Rodri-
gues, afirmou que o trabalho em conjunto das 
três entidades permitirá  superar os atuais de-
safios da Odontologia. “A Abeno e CROSP dão 
exemplo de como unir esforços pelo fortaleci-
mento do trabalho do cirurgião-dentista e pela 
promoção da saúde bucal”, disse.

Maria Celeste Morita, presidente da Abeno, in-
formou sobre um documento que a entidade ela-
borou contendo solicitações das instituições de 
ensino superior ao Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais (Inep) com o objetivo 
de contribuir para a melhoria do sistema de ava-
liação externa dos cursos de Odontologia. 
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O s números impressionam. A 32ª edi-
ção do Congresso Internacional de 
Odontologia de São Paulo (CIOSP), 

realizado pela Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas (APCD) no Centro de Convenções e 
Exposições Expo Center Norte de 30 de janeiro 
a 2 de fevereiro, recebeu um público de 110 mil 
pessoas, entre cirurgiões-dentistas, técnicos em 
prótese dentária e em saúde bucal, auxiliares de 
prótese dentária e de saúde bucal, professores e 
estudantes da área. Eles participaram de mais de 
300 horas de atividades da Programação Cientí-
fica do Congresso, que contabilizou dezenas de 
minicursos, workshops, fóruns e palestras em 98 
mil metros quadrados de seus cinco pavilhões. 

O CIOSP sediou, ainda, a 17ª Feira Interna-
cional de Odontologia de São Paulo, que reuniu 
mais de 260 expositores de todo o mundo. Eles 
apresentaram os mais recentes avanços tecnoló-
gicos do segmento. O evento, finalmente, permi-
tiu o acesso dos visitantes a cerca de 1.000 títulos 
de livros especializados em saúde bucal e forma-
ção profissional, o que atesta a riqueza da produ-
ção de conhecimento pelo setor.

Para Wilson Chediek, presidente do 32º CIOSP,   
o evento superou todas as expectativas. “Os nú-
meros mostram que este é o maior congresso de 
Odontologia do mundo. Nesse modelo, todos os 
setores da atividade estão presentes: a indústria, a 
pesquisa, o ensino, a área de atualização e a área 
de saúde pública – por meio da parceria que fi-
zemos com o Ministério da Saúde no evento do 
Brasil Sorridente”, afirma. 

“Foi um congresso em que tudo deu certo”, 
avalia Adriano Albano Forghieri, presidente da 
APCD. “O público veio em busca de informação 
científica e também para impulsionar futuros ne-
gócios”, diz. 

Para o presidente do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo (CROSP), Claudio 
Miyake, o CIOSP surpreende a cada ano. “A 
APCD está de parabéns. Este ano, bateu o recor-
de de participantes. No CROSP também temos 
razões para comemorar. Nosso estande atingiu 
o objetivo de ser um ponto de referência para o 
encontro dos profissionais de Odontologia. Nele 
circularam milhares de colegas, que vieram es-
clarecer dúvidas e também encontrar amigos.”

Miyake ressaltou, ainda, a prestação de serviço 
do Conselho durante o evento, como a realização 
de testes de prevenção do vírus da Hepatite C, 

e se torna maior evento 
mundial da Odontologia

a distribuição de materiais informativos, como 
a edição especial do jornal CROSP em Notícia, 
e o lançamento da campanha de valorização da 
Odontologia #Aqui Tem Sorriso. “Através de uma 
série de atividades, ressaltamos que no Conselho 
tem sempre um sorriso esperando pelos profis-
sionais. Queremos que a Odontologia seja cada 
vez mais valorizada, porque isso vai beneficiar 
tanto o cirurgião-dentista como a população.”

A Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentis-
tas (ABCD), representada pelo presidente Silvio 
Cecchetto, ficou igualmente satisfeita com os re-
sultados alcançados. “Percebo muita evolução a 
cada edição do CIOSP e maior engajamento das 
empresas. Os números apontam isso. O empresa-
riado, os cirurgiões-dentistas, assim como as enti-
dades – APCD, a ABCD e o CROSP – estão muito 
felizes com o resultado. É um momento de come-
moração, pois quando as coisas caminham har-
monicamente os resultados só podem ser bons.”

Profissionais ressaltam 
novos aprendizados

O ortodontista Alexander Macedo, 42 anos, que 
atua em consultório próprio em São Paulo, quali-
fica o 32º CIOSP como fantástico. “É uma opor-
tunidade de atualização profissional no campo 
científico e de conhecer as novidades do mercado 
de materiais de produtos e equipamentos”, afirma. 

Já a estudante paraense Bethania Ribeiro, 22 

anos, aluna do 4º ano de Odontologia no Cen-
tro Universitário do Estado do Pará (CESUPA), 
em Belém, afirma que o CIOSP é um ótimo es-
paço para esclarecer dúvidas com professores e 
profissionais experientes, debater pontos de vista 
e adquirir novos conhecimentos. “É muito inte-
ressante para irmos além do que aprendemos na 
faculdade e também conhecer novos materiais 
para aplicação no dia a dia da profissão. Aprovei-
tei a viagem a São Paulo também para conhecer 
melhor a cidade: fui ao Parque do Ibirapuera e ao 
bairro oriental da Liberdade”, conta.

Já para Cristiane Dozono, 35 anos, de Catalão, 
Goiás, onde atua com endodontia estética em 
consultório particular, o CIOSP foi excepcional. 
“Dessa vez, consegui assistir a cursos e palestras, 
além de conhecer mais sobre áreas de interesse e 
ter contato com pensamentos e formas distintas 
de trabalhar. Isso ajuda a desenvolver uma visão 
mais crítica e madura sobre a atividade”. explica. 
Quanto ao aspecto de negócios do evento, Cris-
tiane diz também haver conhecido muita coisa 
boa. “No meio de tanta novidade, foi preciso 
estar bem informada para escolher os produtos 
mais adequados para a minha atividade.”

O êxito do 32º CIOSP, mais do que simples-
mente reafirmar a capacidade de realização do 
segmento, demonstrou a força e o peso indiscu-
tível da Odontologia na saúde pública e na eco-
nomia brasileira.

CIOSP bate recordes
EspEcial: cObErtura 32º ciOsp

Dirigentes de entidades 
da Odontologia abriram 
em conjunto o 32º CIOSP, 
avaliado como pleno êxito
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N o Brasil, apesar dos avanços dos últimos 
anos, a cárie segue como um problema 
de saúde pública importante e que afeta 

de modo dramático 88% da população, segundo 
a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB2010) re-
alizada pelo Ministério da Saúde. 

Por conta disso, o país atravessa uma fase de 
debates e implantação de projetos da fluoretação 
das águas, uma medida reconhecida mundial-
mente por sua eficácia na prevenção de cáries, 
apontaram os especialistas que participaram do 
painel “Fluoretação no Estado de São Paulo”, re-
alizado durante o 32° Congresso Internacional 
de Odontologia de São Paulo (CIOSP), no Expo 
Center Norte.

O professor titular da Faculdade de Saúde Pú-
blica da Universidade de São Paulo, Paulo Capel 
Narvai, que palestrou sobre “A importância da vi-
gilância da fluoretação das águas”, ressaltou que os 
municípios não podem abrir mão do processo de 
aplicação de flúor em suas redes de abastecimento. 

“Além do cloro, que evita contaminação e 
transmissão de doenças pela água, é preciso co-
locar flúor, e quando se faz a fluoretação é preciso 
controlar a medida”, explicou Narvai.

Segundo o professor, a quantidade de flúor di-
luído deve ser monitorada por todos os órgãos de 
vigilância sanitária, municipais e estaduais, para 
que o controle da qualidade da água seja feito 
com precisão. 

Esta vigilância da fluoretação, segundo ele, 
precisa ser feita em todos os sistemas de abas-
tecimento público, porque as águas sempre têm 
algum teor de flúor, seja abaixo ou acima do 
ideal.“Felizmente são raras as ocasiões em que a 
água tem excesso de flúor, mas quando ocorre, 
esse excesso precisa ser retirado antes da água ser 
usada para abastecimento público”, disse Narvai.

O estado de São Paulo está finalizando a im-
plantação da fluoretação das águas em 107 muni-
cípios, que foram escolhidos para que seus siste-
mas de abastecimento fossem estudados a fim de 
se conhecer suas carências e atender e monitorar 
os resultados do processo. 

Estas cidades estão fazendo parte do “Projeto 
Promoção e Qualidade de Vida – Fluoretação 
das Águas de Abastecimento Público no Estado 
de São Paulo”, coordenado por Maria Magdala de 
Brito Ramos, do Centro de Vigilância Sanitária.

Segundo a coordenadora, o estado subsidiou 
equipamentos e insumos, capacitou os gestores, 

fluoretação
São Paulo avança na 
implantação de projetos deCIOSP bate recordes

O painel sobre fluoretação fez parte da programação 
do Encontro dos Coordenadores de Saúde Bucal  
do Estado de São Paulo, coordenado pelo secretário-
geral do CROSP Marco Antonio Manfredini

monitorou o sistema de abastecimento, reali-
zando visitas com equipes técnicas da Sabesp e 
dos grupos de vigilância sanitária, e atualmente 
faz o monitoramento dos indicadores de flúor 
desses municípios.

“Quando o projeto começou, os municípios 
estavam com somente 9% do indicador de flúor, 
enquanto no estado de São Paulo a meta para cada 
município é de 80%. Após a primeira fase, estes 
municípios chegaram a 42% e, terminada a segun-
da, alcançaram 69%”, afirmou Maria Magdala, que 
ainda ressaltou que o processo de monitoramento 
realizado por grupos de vigilância sanitária é reali-
zado mês a mês, de forma contínua.

Coordenado por Marco Manfredini, secretá-
rio-geral do CROSP, e Maria Fernanda Tricoli, 
coordenadora da Área Técnica de Saúde Bucal da 
Secretaria Estadual de Saúde, o painel sobre fluo-
retação integrou o Encontro dos Coordenadores 
de Saúde Bucal do Estado de São Paulo.

O Encontro teve, ainda, uma discussão sobre 
“Epidemiologia e prevenção”, com os debate-
dores Vladen Vieira, ex-secretário de Saúde 
de Itapira e assessor técnico de Saúde bucal da 
Secretaria de Estado da Saúde, que abordou o 
“Estágio atual do levantamento epidemiológico 
de saúde bucal no estado de São Paulo”, e An-
tonio Carlos Pereira, professor titular de Saúde 
Coletiva da UNICAMP, sobre “Utilização de 
epidemiologia para o planejamento na gestão”.

Na mesa de abertura estiveram presentes as 
principais entidades representantes da Odonto-
logia, entre eles, Adriano Forghieri, presidente 
da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas 
(APCD), Silvio Cecchetto, presidente da As-

sociação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas 
(ABCD), Wilson Chediek, presidente do CIOSP 
e Claudio Miyake, presidente do CROSP, que fi-
zeram suas considerações iniciais a respeito da 
construção de diretrizes para a gestão da saúde 
bucal no estado de São Paulo.

“Nesta semana demos posse a uma comissão 
dentro do CROSP que será responsável por mo-
nitorar as discussões a respeito das políticas pú-
blicas na área da saúde bucal. Esta comissão con-
ta com colegas como o próprio Manfredini, que 
hoje coordena esta mesa e está há muito tempo 
envolvido com estas questões. O papel do Con-
selho junto a todos é poder servir juntamente a 
Secretaria de Estado, com a união e com todos 
que estão envolvidos na questão da saúde públi-
ca”, disse Claudio Miyake.

Maria Magdala de Brito Ramos, do Centro de 
Vigilância Sanitária, destacou que grupos de trabalho 
fazem monitoramento mensal dos níveis de flúor nos 
municípios do estado de São Paulo
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E m tempos de Facebook, Twitter e Insta-
gram, comunicação em tempo real na in-
ternet, superação das fronteiras entre cida-

des, países e continentes, os profissionais de todas 
as áreas estão cada vez mais desafiados a dominar 
as novas ferramentas digitais e conhecer as lingua-
gens que emergem da web para adaptar o seu ne-
gócio à lógica do trabalho em redes.

Utilizar as mídias sociais para apresentar seus 
serviços e impulsionar seu consultório ou clínica é 
um conhecimento que os profissionais da Odon-
tologia devem agregar para não correrem o risco 
de ficar parados no tempo.

Reconhecendo a importância desse tema, o 32º 
Congresso Internacional de Odontologia de São 
Paulo (CIOSP) promoveu um painel sobre mídias 
sociais, contando com a presença de dois especia-
listas em redes virtuais.

Mauro de Oliveira, diretor de comunicação da 
Associação Brasileira de Estágios (ABRES), minis-
trou a palestra “Redes Sociais: geração de resulta-
dos em Odontologia”, apontando caminhos para 
o profissional de Odontologia seguir ao usar as 
redes sociais em prol de seu negócio. 

“Às vezes, quem não é da área de comuni-
cação pode achar que não conseguirá utilizar 
as redes sociais. Eu costumo dizer que não há 
mistério: o profissional pode ter suas limitações, 
mas deve saber que a regra do sucesso é a inte-
ração, o diálogo, estabelecendo trocas com seu 
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O especialista em redes Cássio Politi 
falou sobre aplicabilidade das mídias 
sociais na Odontologia

Painel debate desafios e vantagens das 
mídias sociais na Odontologia

público-alvo”, explica Oliveira.
Apresentando exemplos de sucesso no uso das 

principais ferramentas de interação on-line, o es-
pecialista deu dicas sobre como estreitar as rela-
ções e enfatizou o que não fazer ao se optar pelas 
redes sociais como ferramenta de promoção do 
negócio. “Se o profissional abrir um site ou uma 
rede social mas nunca postar (publicar) nada ali, 
está fadado ao fracasso. O jovem de hoje, a cha-
mada Geração Y, que é o principal cliente em po-
tencial, valoriza a interatividade, bater um papo, 
postar, curtir, compartilhar informações. Se ele 
apresentar uma dúvida em sua página e você não 
responder, terá uma porção de problemas por essa 
falha no monitoramento”, disse Mauro de Oliveira.

Ele acredita que os profissionais de Odontologia 
já conhecem e utilizam as principais redes, mas 
afirma ter percebido que muitas vezes eles sentem 
dificuldades para usá-las de forma otimizada. 

Cássio Politi, diretor de Content Marketing da 
Tracto – método de marketing voltado à fideli-
zação de clientes sem criar relação comercial –, 
está de acordo. Para o especialista em redes, que 
ministrou o painel “As vantagens da inclusão do 
profissional nas mídias sociais: visão geral e aplica-
bilidade”, os profissionais de Odontologia sentem 
mais dificuldade por não atuarem exclusivamente 
com a comunicação, principalmente pela falta de 
intimidade com as plataformas. 

“Por outro lado, esses profissionais detêm uma 

informação que o público não possui: a informação 
técnica. Se o cirurgião-dentista souber como tra-
duzir essa informação para o seu público-alvo, terá 
uma vantagem competitiva enorme”, ressaltou.

Segundo Politi, existem três aspectos principais 
que resumem a lógica do trabalho em redes: conhe-
cer os objetivos do negócio, o público-alvo e, princi-
palmente, oferecer conteúdo útil.

“Quem faz um trabalho de comunicação deve en-
tender qual é o seu objetivo. Não se trata de apenas 
criar um canal comunicacional, como um blog, um 
site, uma conta em rede social. É preciso saber o que 
se quer com ele”, afirmou o especialista.

Ressaltando a importância de conhecer bem o 
público-alvo, Cássio Politi sugeriu aproveitar os 
momentos de conversas informais com o paciente 
para entender como ele chegou ao consultório e 
quais foram os critérios usados para escolher a sua 
clínica e não a concorrente.

A partir daí, deve-se criar um conteúdo que seja 
de extrema utilidade para seu público. “Através das 
mídias sociais é preciso ajudar as pessoas. Temos 
uma cultura de comunicação muito voltada para a 
propaganda, em que se procura falar muito bem de 
si mesmo, e isso já é um pouco batido e cansativo. 
Essa geração que já chega usando a internet tem um 
filtro muito bem apurado para esse tipo de relação. 
É preciso aprender a se relacionar com as pessoas e 
compartilhar conteúdos para estabelecer um víncu-
lo de confiança”, afirmou.
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G rave problema que coloca em risco a 
saúde da população, a pirataria tem 
sido pauta frequente nas reuniões en-

tre entidades representantes do setor. Durante 
o 32º CIOSP, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e representantes das principais 
associações e conselhos de Odontologia, além de 
fabricantes de produtos do segmento, reuniram-
-se para traçar um plano de combate conjunto 
contra o comércio ilegal.

Joselito Pedrosa, gerente-geral de tecnologia de 
produtos para saúde da Anvisa, explicou que há 
anos a agência trabalha em conjunto com a Po-
lícia Federal no combate à pirataria de medica-
mentos e ambas vêm fortalecendo o trabalho de 
vigilância na área de serviços para a saúde. 

“A pirataria é um problema de saúde pública, 
porque o produto pirata coloca em risco a po-
pulação. Mas a Anvisa não consegue fazer isso 
sozinha, ela precisa de parceiros que gerem de-
núncias e informações para melhorarmos esse 
combate”, afirmou Pedrosa.

Para o coordenador e promotor do encontro, 
Paulo Henrique Faccaro, presidente-executivo 
da Associação Brasileira da Indústria de Artigos 
e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hos-
pitalares e de Laboratórios (ABIMO), o fato de 
as principais entidades, associações e fabrican-
tes estarem presentes na reunião e imbuídos do 
mesmo objetivo garantiu o sucesso do evento.

“Estamos abrindo um caminho que vai nos 
levar ao objetivo que queremos. Temos uma 
grande luta pela frente, porque cada comentário 
apresentado aqui vai gerar programas e ações es-
pecíficas”, disse Faccaro.

Anvisa e entidades se unem no
combate à pirataria

CFO recebe selo postal
comemorativo de 50 anos
O estande do CROSP no 32º CIOSP foi 

o lugar escolhido para o lançamen-
to do selo comemorativo do Jubileu 

de Ouro do Conselho Federal de Odontologia 
(CFO), em homenagem aos 50 anos da entida-
de feita pelo Ministério das Telecomunicações e 
pelos Correios.

Na mesa de honra estavam Ailton Morilhas, 
presidente do CFO; Adriano Forghieri, presi-
dente da APCD (Associação Paulista de Cirur-

giões-Dentistas); Claudio Miyake, presidente do 
CROSP; Silvio Cecchetto, presidente da ABCD 
(Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas); 
Eugênio Valentim da Silva, da Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos. Todos os dirigentes 
receberam um álbum contendo a peça filatélica 
e uma réplica do carimbo. 

O selo pode ser adquirido na Central de Ven-
das à Distância dos Correios, por meio dos Cor-
reios online (www.correiosonline.com.br).

Segundo Claudio Miyake, presidente do Con-
selho Regional de Odontologia de São Paulo 
(CROSP), a Anvisa e as demais entidades podem 
contar com a participação do Conselho de forma 
efetiva e significativa para alcançarem os resulta-
dos esperados.

O presidente do CROSP lembrou que, ao as-
sumir o posto em 2013, a nova gestão realizou 
uma pesquisa sobre a expectativa da categoria.  O 
resultado indicou que, por unanimidade, a maior 
exigência é o aperfeiçoamento da fiscalização.  
Diante do resultado, o CROSP procurou a De-
legacia de Crimes contra a Saúde Pública, com a 
qual já tem realizado ações pontuais.

Entre as parcerias importantes para o alinha-
mento no combate à pirataria estão as universi-
dades, o comércio, a indústria e a APCD. 

Por fim, o encontro foi elogiado por Benício 
Paiva Mesquita, do Conselho Federal de Odon-
tologia (CFO), que ressaltou que se deve ter cui-
dado para evitar o prejuízo a inocentes. 

“A reunião foi fantástica. Espero que a partir 
daqui possamos levar estes comitês ainda mais 
adiante e traçar metas para que se alcance o 
objetivo principal, que é a defesa da sociedade, 
porque tudo isso roda em torno do consumidor 
final: a pessoa que vai usar implantes e demandar 
nossos serviços”, disse Mesquita.

Para Joselito Pedrosa, da 
Anvisa, a pirataria é um 
problema de saúde pública  
e expõe a população a riscos
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O  Programa Dentista Empreendedor, 
realizado pelo CROSP em parceria 
com o Sebrae-SP (Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas), definiu a progra-
mação oficial de seu ciclo presencial.

A parceria CROSP – Sebrae-SP tem como 
objetivo o fortalecimento e o desenvolvimento 
dos empreendimentos odontológicos através 
da orientação dos cirurgiões-dentistas quanto à 
administração e gestão de consultórios e clínicas 
odontológicas e foi iniciado no fim do ano pas-
sado com a disponibilização de três cursos na 
internet e a produção de uma cartilha específica 
para a Odontologia. 

Tudo isso está acessível através do site do 
Conselho Regional de Odontologia. Desde 
março estão sendo realizadas palestras para o 
lançamento da etapa presencial do programa 
em diversas regiões do estado de São Paulo. 

O Programa Dentista Empreendedor iniciou-
esta nova etapa em março. O projeto orienta os 
cirurgiões-dentistas quanto à gestão de clínicas 
e consultórios odontológicos, por meio de aulas 
à distância e também cursos presenciais progra-

avança no interior

mados em municípios com escritórios regionais 
do SEBRAE no estado de São Paulo.

No dia 11 de março, a cidade de Mogi das Cru-
zes foi palco de uma palestra de apresentação do 
programa. Araraquara, no dia 13, e Santos em 21 
de março também foram sedes desta nova eta-
pa do programa, na qual compareceram mais 
de trezentos profissionais. Nas três cidades, para 
este lançamento do ciclo presencial no interior 
paulista, compareceram o presidente do Conse-
lho Regional de Odontologia de São Paulo, Clau-
dio Miyake, e Bruno Caetano, diretor-superin-
tendente do Sebrae-SP.

 
Apresentação

Em abril, o CROSP apresentou o programa 
em Bauru, Franca e Sorocaba. No mês de maio, 
acontecerão palestras de apresentação em Ribei-
rão Preto (8/5), Barretos (19/5) e Marília (22/5).

Todos os inscritos no Conselho podem par-
ticipar gratuitamente deste ciclo presencial, que 
serea alnçado até agosto em todos os municípios 
que possuem escritório regional do Sebrae-SP. 

Inscrição através do site www.crosp.org.br.

Dentista Empreendedor

InterIOr

Bruno Caetano, diretor 
superintendente do Sebrae-SP, 
apresenta o programa em Santos

Ciclo de palestras, que teve início em março, alcançará 
10 cidades de diferentes regionais até o fim de maio

O Programa Dentista 
Empreendedor iniciou 

uma nova etapa em março. 
O projeto, parceria do 

CROSP com o Sebrae-SP 
(Serviço de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas), 
orienta os cirurgiões-

dentistas quanto à gestão 
de clínicas e consultórios 

odontológicos por meio de 
aulas à distância 

e cursos presenciais 
por todo o estado

Público presente 
em Mogi das Cruzes

Público presente em Araraquara
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www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial

O  que parece lógico nem sempre acon       -
tece. Em muitos municípios do estado 
de São Paulo as coordenações munici-

pais de saúde bucal são exercidas por profissionais 
de outras áreas. Foi o que apurou um levantamen-
to realizado pelo Conselho Regional de Odon-
tologia no fim de 2013. O estudo identificou 37 
municípios cujas coordenações eram exercidas 
por profissionais sem qualquer vínculo com o 

assunto. Em 26 destes, o cargo de coordenador 
sequer existia. Diante deste quadro, o CROSP en-
caminhou prontamente ofícios a todos solicitan-
do que a função seja exercida obrigatoriamente 
por um cirurgião-dentista.

Um destes municípios era Atibaia, na região 
metropolitana de São Paulo, que reconheceu o 
erro e encaminhou um ofício ao Conselho in-
formando a nomeação da cirurgiã-dentista Kátia 

Santos de Araújo para o cargo – essencial para 
viabilizar ações e implantar políticas públicas que 
melhorem a saúde bucal da população.

O CROSP agradeceu a atenção e o reconheci-
mento da importância desta função pela Prefei-
tura de Atibaia, fato que servirá de exemplo aos 
municípios que ainda não entenderam a correla-
ção entre a eficiência desse serviço e a formação 
profissional específica na área.

Atibaia atende ofício do CROSP
Prefeitura corrige erro e nomeia para a coordenação de saúde bucal uma cirurgiã-dentista. 
Outros 36 municípios paulistas deveriam fazer o mesmo

O  CROSP segue reforçando suas ações 
no interior paulista. Por meio da as-
sinatura de uma carta de intenções 

durante o 32º CIOSP, em fevereiro foram for-
malizadas as instalações de delegacias seccio-
nais dentro das sedes das APCDs nas cidades 
de Guarulhos, Jundiaí, Marília e Piracicaba.

A exemplo do que ocorre em diversos outros 
municípios, essa iniciativa facilita a vida dos 

profissionais junto ao Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo.

As seccionais já funcionavam em outros imó-
veis, mas a transferência para as sedes das AP-
CDs objetiva transformar o local em uma refe-
rência para toda a classe odontológica.

O acordo, formalizado no estande do CROSP 
no evento, foi assinado pelos presidentes do 
CROSP, Claudio Miyake, e da APCD, Adriano 

Albano Forghieri, junto a Marco Antonio Mar-
tins (APCD Guarulhos), José Antonio Kachan 
Junior (APCD Jundiaí), Wilson Roberto Pado-
van (APCD Marília) e Sandra Aparecida Barro-
so Furlan (APCD Piracicaba).

Segundo Forghieri, “ambas as entidades ten-
dem a ganhar com isso, proporcionando novas 
oportunidades com a presença cada vez mais 
constante do CROSP no interior”.

Novas delegacias beneficiarão profissionais de Guarulhos, Jundiaí, Marília e Piracicaba

Seccionais são instaladas em

sedes da APCD
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Autoridades de jundiaí  
presentes na inauguração 
da seccional
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inaugura clínica odontológica
São Bernardo do Campo 

InterIOr

e  m 14 de março, lideranças de entidades 
odontológicas e autoridades políticas 
prestigiaram a inauguração do novo 

consultório odontológico de São Bernardo do 
Campo, na Região do Grande ABC, na Unida-
de Básica de Saúde (UBS) do distrito Riacho 
Grande. O município foi vencedor do Prêmio 
Brasil Sorridente do CFO em 2013, na catego-
ria acima de 300 mil habitantes.

Com a nova unidade odontológica, cerca de 
300 pessoas serão beneficiadas diretamente. Pa-
cientes com deficiência são atendidos pela uni-
dade de Saúde Amigo Especial. 

Participaram do evento os presidentes do 
Conselho Federal de Odontologia (CFO), Ail-
ton Morilhas, e do CROSP, Claudio Miyake – 
acompanhado do secretário Marco Manfredini 
e do presidente da Comissão de Ética, Wilson 
Chediek. Também estavam presentes Sílvio Ce-
chetto, presidente da Associação Brasileira de Ci-
rurgiões-Dentistas (ABCD); Adriano Forghieri, 
presidente da Associação Paulista de Cirurgiões-
-Dentistas (APCD Central); Pedro Fernandes, 
tesoureiro da APCD Central; José Campos So-
brinho, presidente da Federação Interestadual 
dos Odontologistas (FIO); Frank Aguiar, vice-
-prefeito de São Bernardo do Campo e sócio-
-honorário da APCD Regional; Odete Carmem, 

Município ganhador do Prêmio Brasil Sorridente do Conselho Federal de Odontologia 
em 2013 beneficiará 300 pessoas com unidade no bairro Riacho Grande

secretária municipal de Saúde; e Gilberto Pucca, 
coordenador nacional de Saúde Bucal.

 O coordenador de Saúde Bucal de São Ber-
nardo do Campo, Francisco Ângelo Biagioni, 
considera que a conquista do Prêmio Brasil Sor-
ridente foi devido ao trabalho realizado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde nos investimentos 
com reformas, ampliação e construção de UBS, 
além do aumento de profissionais das equipes 
na cidade.

 “Nas UBS, em 2009, tínhamos 44 cirurgiões 
dentistas, 2 ASB e nenhum TSB. No início de 
2014 atingimos 80 profissionais cirurgiões-den-
tistas, 69 ASB e 51 TSB somente nas UBS, sem 
contar com os profissionais no Centro de Espe-
cialidades Odontológicas. Da mesma forma, em 

Prêmio Brasil Sorridente 2014
 Neste ano, as prefeituras terão até o dia 30 de maio para encaminhar um ofício, dirigido 
obrigatoriamente ao Conselho Regional do seu Estado, solicitando sua inscrição no prêmio 
“Brasil Sorridente”, e anexando a documentação comprobatória exigida.
Os Conselhos Regionais informarão ao CFO o município que melhor se destacar em cada 
grupo populacional, em sua jurisdição, até 31 de julho. Os municípios selecionados serão 
homenageados em solenidade a ser realizada no mês de outubro de 2014.
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2009 não tínhamos no município Equipes de 
Saúde Bucal implantadas e hoje temos 63 ESB, 
sendo na sua maioria modalidade 2 e preten-
demos alcançar a meta de 105 ESB implantadas 
até o  final da gestão do prefeito Luiz Marinho”, 
ressalta o coordenador.

 
Municípios paulistas 
vencedores em 2013 

Em 2013, além de São Bernardo do Campo, 
duas prefeituras paulistas ficaram entre as três 
colocadas na etapa nacional do Prêmio: Marília 
obteve a segunda colocação na categoria de cida-
des com população de 50 a 300 mil habitantes e 
Motuca alcançou o terceiro lugar na classificação 
de municípios com até 50 mil habitantes.



www.facebook.com/crospoficial
www.twitter.com/crospoficial
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O  conselheiro Marco Antonio Manfredi-
ni representou o CROSP na solenidade 
de posse do novo presidente do CO-

SEMS/SP (Conselho de Secretários Municipais 
de Saúde do Estado de São Paulo), o ex-secretá-
rio municipal de Saúde de Bauru, José Fernando 
Monti, realizada em 31 de janeiro, em São Bernar-
do do Campo. O evento contou com a presença de 
prefeitos, deputados federais e estaduais, secretá-
rios municipais de Saúde do estado de São Paulo e 
do ex-Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

José Fernando Monti assumiu a presidência 
após a saída de Arthur Chioro, que deixou o car-
go para assumir o Ministério da Saúde. O man-
dato se encerra no início de 2015.

“Há muitos desafios na saúde pública a serem 
vencidos e somente nossa capacidade de união 
será capaz de transpor todos os obstáculos colo-
cados à nossa frente”, disse Monti. “Pela primeira 
vez temos um Ministro da Saúde vindo direta-
mente de um município. Isso demonstra a forte 
atuação dos secretários municipais.”

Parceria fortalecida
No mesmo dia, após a posse, o CROSP mani-

festou ao novo presidente seu posicionamento 

e  m 7 de fevereiro, o presidente do CROSP, Claudio Miyake, enviou 
ofício ao prefeito do município de Santa Rita do Passa Quatro, Lean-
dro Luciano dos Santos, requerendo a imediata revisão do Edital do 

Processo Seletivo nº 01/2014. O concurso prevê o preenchimento de uma 
vaga de “Auxiliar de Dentista – Programa Saúde da Família”, tendo como 
requisito o grau de escolaridade de ensino médio, ausente a exigência de 
registro e inscrição no Conselho Regional de Odontologia.

No documento, o CROSP ressaltou que a Lei Federal nº 11.889/2008 
determina, em seu Artigo 3º, que o Auxiliar em Saúde Bucal tem como 
obrigatoriedade se registrar no Conselho Federal de Odontologia (CFO) 
e estar inscrito no Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição 
exerça suas atividades.

É essencial que casos que apresentem infração ética ou à legislação sejam 
comunicados ao Conselho.

Evento do Conselho de Secretários da Saúde em São Bernardo do Campo 
deu posse a presidente que substitui no cargo o novo Ministro da Saúde

CROSP reforça laços com

COSEMS/SP

pela manutenção da parceria CROSP-COSEMS/
SP. “Esperamos aprofundar e ampliar essa par-
ceria, firmada no caso da fluoretação das águas. 
Temos certeza que o presidente Monti dará con-

tinuidade ao trabalho iniciado pelo ministro Ar-
thur Chioro”, declarou Marco Antonio Manfre-
dini, secretário-geral do Conselho Regional de 
Odontologia, na ocasião.

Conselho oficiou a prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro para que edital 
de contratação de Assistente de Saúde Bucal observe a legislação vigente

CROSP pede revisão imediata
de Processo Seletivo municipal

Posse do novo presidente do 
COSEMS/SP, José Fernando 
Monti, ex-secretário  
de Saúde de Bauru



EvEnto24

Realização

•	“Minimizando	riscos	no	exercício	da	Odontologia”
•	“Utilização	e	legislação	sobre	medicamentos”	

•	“Auditorias	e	Perícias	Odontológicas:	normas		
de	conduta”

•	“Como	melhorar	o	fluxo	de	caixa	através		
do	planejamento	tributário”	

•	“A	ética	e	o	aliciamento	ou	desvio	de	pacientes”
•	“Estratégias	Disney	para	encantamento	do	cliente”	

•	“Posso	opinar	sobre	tratamento	realizado	por	colega?”
•	“Responsabilidade	Civil,	processos	envolvendo		

o	cirurgião-dentista”	

•	“Responsável	técnico:	atribuições	éticas	legais”
•	“Importância	da	implantação	da	Qualidade		

e	de	Acreditação”

•	Entrega	de	Certificados	aos	Especialistas	e	Remidos	
e	Homenagens	Especiais

•	Lançamento	da	Revista	do	CROSP
•	Apresentação	Programa	Dentista	Empreendedor	

SEBRAE	-Ciclo	Presencial
•	PALESTRA:	MOTIVANDO	TODOS	PARA	NOVOS
•	DESAFIOS	-	Alfredo	Rocha

•	Lançamento	do	“PROGRAMA	INTEGRAÇÃO:	
O	CROSP	EM	TODO	O	ESTADO”

•	PALESTRA:	AUTO	ESTIMA	E	VALORIZAÇÃO		
PROFISSIONAL	–	José	Luis	Tejon

•	ASSINATURA	DO	PACTO	PELA	VALORIZAÇÃO		
DA	ODONTOLOGIA

LOCAL	DO	EVENTO
APCD	Central	-	Rua	Voluntários	da	Pátria,	547	-	Santana	-	São	Paulo	-	SP	-	CEP:	02011-000

CONFIRA	A
PROGRAMAÇÃO
DE	PALESTRAS

Seminário pela VALORIZAÇÃO 

da ODONTOLOGIA

QUINTA	-	24	DE	ABRIL	DE	2014

SÁBADO	-	26	DE	ABRIL	DE	2014

ATIVIDADE

SOLENIDADE	DE	ABERTURA	DO	SEMINÁRIO

ENCERRAMENTO

11h30	-	13h30

14h00	–	16h00

14h30	–	16h30

16h30	-	18h30

17h00	-	19h00

•	“Sigilo	profissional,	aspectos	éticos”
•	“Aposentadoria	e	Previdência	Social”

•	“Problemas	no	relacionamento	com	o	paciente:	
o	que	fazer?”

•	“Educação	Financeira”

•	“Responsabilidade	na	Publicidade	Odontológica”
•	“Utilização	do	Neuromarketing	em	Odontologia”

•	“Prescrição	de	medicamentos:	direitos/	
deveres/limitações”

•	“Aspectos	importantes	sobre	Vigilância	Sanitária”

•	“O	Cirurgião-dentista	e	as	Operadoras	Odontológicas:	
aspectos	éticos	e	legais”

•	“Informações	e	importância	da	CBHPO”
•	“Prontuário	Odontológico:	a	segurança		

do	cirurgião-dentista”
•	“Como	usar	a	internet	a	seu	favor”

•	“Atendimento	de	menores:	aspectos	éticos	e	legais”
•	“Como	cuidar	das	finanças	do	consultório”

•	“Posso	opinar	sobre	tratamento	realizado		
por	colega?”

•	“Estratégias	Disney	para	encantamento	do	cliente”
•	“Atestado	odontológico:como	e	quando	atestar”
•	“Responsabilidade	Civil:	Processos	envolvendo		

o	cirurgião-dentista”

SEXTA	-	25	DE	ABRIL	DE	2014
ATIVIDADE

8h30	–	10h30

11h00	-	13h00

14h00	-	16h00

14h30	-	16h30

16h30	-	18h30

17h00	-	19h00

19h30	-	21h30

19h30	-	22h00

09h00	-	11h30

ALéM	DAS	PALESTRAS,	O	SEMINÁRIO	TEM	
PROGRAMADAS	REUNIõES	DE	CâMARAS	
TéCNICAS,	COMISSõES	E	GRUPOS	DE	TRABALHO.	
TODAS	AS	ATIVIDADES	ESTÃO	ABERTAS	
PARA	INSCRIÇÃO	PELO	SITE	DO	CROSP	
www.CROSP.ORG.BR


