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São Paulo, 10 de julho de 2017. 

 
Of. Pres. 01286/2017  
 
Prezado Senhor, 

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) 
manifesta que as opiniões constantes em matéria publicada pelo Portal Mundo Estranho 
(07/07/2017) e apuradas a partir de “fontes anônimas” e por profissionais “de várias 
áreas”, sob o título “5 segredos que os dentistas não contam”, de forma alguma 
contemplam a opinião do CROSP, seus conselheiros e profissionais devidamente 
inscritos.  

                                        O Conselho reforça ainda que repudia toda e qualquer conduta 
que vise a estigmatizar os procedimentos odontológicos e a figura do cirurgião-dentista 
como um profissional que se relaciona com seus pacientes de forma desumana ou 
antiética. 

Aos profissionais da classe é frustrante o estímulo ao 
interesse público a partir de estigmas ou informações que gerem desconfiança. Tal 
conduta, em especial na área de saúde, é compreendida como um desserviço já que, 
comprovadamente, as consultas regulares ao cirurgião-dentista podem prevenir sérios 
males à saúde da população, como, por exemplo, o câncer de boca e outras doenças. 

 
 O CROSP mantém uma área de Comunicação à disposição 

da imprensa. Diversas vezes, por meio desse canal, esclarecemos os temas ligados à 
Odontologia para os jornalistas em exercício de sua atividade. Inclusive, atua em 
parcerias com publicação da própria Abril, como a Revista Saúde, sempre visando 
esclarecimento à população. Neste sentido, causa estranheza uma matéria da editora 
promover o interesse público a partir de estigmas ou informações que gerem 
desconfiança. 

 Considerando a relevância e seriedade do tema Saúde e o 
impacto que os conteúdos da Editora Abril têm junto à população, o Conselho solicita 
que a publicação da matéria seja reconsiderada por esta renomada empresa. 

 
Atenciosamente, 

                                                      

                                  
    Dr. Marco Antonio Manfredini                              Dr. Claudio Yukio Miyake 

Secretario                                                          Presidente 
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