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Comemoração do Dia de Tiradentes 
reuniu autoridades e mais de 1.500 
cirurgiões-dentistas no auditório Ulis-
ses Guimarães do Palácio dos Bandei-
rantes. Na foto, a partir da esquerda: 
o conselheiro do CFO, Prof. Dr. Rubens 
Côrte Real de Carvalho, o presidente da 
ABCD, Dr. Luciano Artioli Moreira, o 
Prefeito de São Paulo, Dr. Gilberto Kas-
sab, o Governador Dr. Claudio Salvador 
Lembo, o presidente do CROSP, Dr. Emil 
Adib Razuk, o Vereador Gilberto Natali-
ni, e o presidente do Conselho Nacional 
de Representantes da ABCD, Prof. Dr. 
Raphael Baldacci Filho Pág. 11 Pág. 4

Central Globo de Comunicação 
fecha parceria com o Conselho 

Regional de Odontologia de São 
Paulo e vai inserir cinco vinhe-

tas em sua programação para 
promover a importância da 

saúde bucalPág. 14
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EDITORIAL

Nossa missão, na Presidência do CROSP, 
sempre foi valorizar a Odontolo-

gia. Isso está sendo feito através de 
ações positivas, que nossos colegas po-
dem sempre conferir através do “Novo 

CROSP”.

 Neste mês, a Rede Globo de Televisão veio jun-
tar-se ao Bradesco, à Unesco e às empresas de mate-
rial odontológico na parceria que tem viabilizado a 
realização do Programa e Concurso de Saúde Bucal. 
Dessa forma, contaremos com a Folha de S. Paulo, na 
parte jornalística, e com a Globo na televisão, para 
promover o maior concurso mundial destinado a mais 
de 6.000.000 de jovens escolares paulistas.

 Conseguimos que a ANS reconhecesse o direito 
de o Cirurgião-Dentista requisitar exames laborato-
riais necessários para o atendimento odontológico a 
seus pacientes conveniados pela assistência médica. 
Apesar da determinação da ANS, alguns laboratórios 
ainda se recusam a atender requisições de CDs. Nes-
ses casos, é necessário a comunicação do colega ao 
CROSP e a ANS, para as providências cabíveis. Por 
outro lado, as duas maiores redes de laboratórios, 
Fleury e Diagnósticos da América, (Delboni Auriemo, 
Lavoisier, Elkis e Furlanetto e Club DA), concederam 
grandes descontos para os exames dos Cirurgiões-
Dentistas e seus familiares diretos (vide matéria).

 Para evitar a invasão de nossa competência 
exclusiva, defendemos no Hospital das Clínicas, em 
série de conferências, a importância do respeito aos 
direitos dos Cirurgiões-Dentistas, ameaçados de in-
vasão por médicos-traumatologistas e plásticos.
Enfim, a Odontologia cresce na avaliação da socie-
dade, ganhando status pelas suas variadas especiali-
zações, e pelo elevado conhecimento dos problemas 
de uma área delimitada – a boca e seus anexos. É 
preciso reconhecer o quanto evoluímos no último sé-
culo. A televisão mostra diariamente o sorriso bonito 
de seus atores e atrizes e, por trás de cada um deles, 
existe a competência de um Cirurgião-Dentista. 

 Tanto progresso foi fruto da dedicação, do esfor-

ço continuado de toda a classe 
e da solidariedade aos diri-
gentes de suas organizações.

 Diga com sinceridade: é 
fácil conseguir a adesão 
permanente dos 5.500 
Cirurgiões-Dentistas vo-
luntários para orien-
tar o Concurso “ A Saú-
de Bucal”? Nós conseguimos, por dois anos seguidos, 
demonstrando que os colegas avaliaram bem a nossa 
iniciativa e atendem prontamente quando chamados.

 São ações que exigem dedicação e esforço e nos 
impelem a não parar, a querer sempre mais participa-
ção da classe, para a frente, com ânimo forte.

 Na presidência, assinamos, diariamente, cerca 
de 250 documentos, que devemos examinar atenta-
mente antes. São dezenas de telefonemas diários, e-
mails e ainda supervisionamos a sede central e mais 
36 regionais, além de atender convites para eventos 
no Estado de São Paulo e fora dele.

 É um trabalho homérico, ao qual dedicamos par-
te de nosso tempo, com alegria, com satisfação e mui-
to orgulho, sem deixar de lado nosso consultório, do 
qual vivemos, atendendo aos clientes que nos dão o 
suporte financeiro para os gastos familiares.

 É um trabalho árduo, que, porém, jamais nos 
amedrontou. Isso não seria possível sem o respaldo de 
nossa classe, sem o apoio dos conselheiros e dos fun-
cionários da casa.

 Mas Deus tem sido generoso e sempre nos dá for-
ça e coragem para prosseguir na caminhada.

Um abraço a todos,

Emil Adib Razuk
Presidente

A MISSÃO POSSÍVEL
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to, que “embora esta agência de 
saúde suplementar tenha emitido 
comunicado com os devidos es-
clarecimentos sobre a matéria, te-
nha deixado claro de que a práti-
ca constituía ato ilícito de acordo 
com as normas legais - arts. 10, 
inciso VIII, e 12, inciso IV, da lei 
9.656/1998 e a Resolução CON-
SU n° 8/1998 -, as condutas ir-
regulares tornaram-se crônicas e 
corriqueiras.
 Ele repassou à Dra. Alzira 
a lista com os 13 tipos de exames 
complementares laboratoriais soli-
citados e recusados por essas em-

CROSP solicita medidas urgentes contra as operadoras de 

assistência médica que recusam pedidos de cirurgiões-dentistas

Agência Nacional de 
Saúde vai averiguar se as 
operadoras de assistência 
médica estão infrigindo 

lei que as obriga a dar cobertu-
ra de exames laboratoriais soli-
citados por cirurgiões-dentistas. 
A medida é uma resposta a ofí-
cio que o presidente do CROSP, 
Dr. Emil Adib Razuk, entregou 
à  Dra. Alzira de Oliveira Jorge, 
secretária executiva da agência, 
no dia  10 de maio, o qual de-
nuncia empresas que continuam 
desrespeitando a lei n° 9.656/98 
e a Resolução CONSU n° 8, que 
tratam do assunto.
 A gerente geral da agên-
cia, Dra. Karla Santa Cruz Coe-
lho, encaminhou resposta ao ofí-
cio do  CROSP, afirmando que 
“em relação à negativa de cober-
tura de exames laboratoriais, por 
parte das operadoras de planos de 
saúde, solicitados por cirurgiões-
dentistas, a ANS emitiu comuni-
dado esclarecedor em seu site ele-
trônico (www.ans.gov.br) acerca 
dessa prática de mercado”.
 Dra. Karla Coelho acres-
centa que toda e qualquer provi-
dência a ser tomadas pela agência 
em relação à infração cometida por 
operadoras de assistência médica 
“ocorrerá a partir de denúncia for-
mal a esta instituição, constando o 
nome da operadora em questão e 
procedimento negado”. A gerente 
geral da ANS assegurou que vai 
encaminhar o ofício do CROSP à 
diretoria de Fiscalização da agên-
cia para que seja realizada uma 
vistoria nas empresas denunciadas 

A

DENÚNCIA

Dr. Emil Adib Razuk entregou pessoalmente à Dra. Alzira de Oliveira Jorge, secretária executiva da agência, ofício 
pedindo providências.

pelo Conselho. O ofício-denúncia 
do CROSP observa que os pré-
exames médico-laboratoriais de 
pacientes de cirurgiões-dentistas 
são constantemente negados por 
algumas operadoras e pede pro-
vidências para o cumprimento às 
decisões legais.
 Dr. Emil Razuk observa 
que essas empresas ignoram, não 
por falta de informação, mas de 
forma deliberada as determina-
ções da própria ANS. Em feve-
reiro deste ano, por exemplo, 
o CROSP enviou ofício a 11 
empresas, contra as quais havia 
denúncias de desrespeito ao co-
municado da agência reguladora, 
ressaltando que, além de a condu-
ta ferir uma norma legal, coloca 
em risco a saúde dos pacientes 
submetidos a tratamentos odon-
tológicos invasivos e cuja saúde 
geral está comprometida. Ape-
nas a Marítima Saúde e a 
Omint comprometeram-
se a atender as solicitações 
dos cirurgiões-dentistas. 
As demais (Sul América, 
Bradesco Saúde, Mediser-
vice, Marítima Saúde, Me-
dial Saúde, Connectnet 
(CRC) - empresa que ad-
ministra Unibanco, Gama, 
Sabesprev -, Blue Life, No-
tre Dame, Porto Seguro e 
AGF) não se manifestaram. 
Além disso, em novembro do 
ano passado, a ANS inserira 

em seu site comunicado vedando 
a recusa de autorização de “pro-
cedimentos em razão de o profis-
sional solicitante não pertencer à 
rede própria”.
 Dr. Emil, em audiên-
cia com a secretária executiva da 
ANS, elogiou a agência por in-
serir em seu site o comunicado, 
alertando as operadoras sobre a 
obrigação de aceitar os exames la-
boratoriais por cirurgiões-dentis-
tas, “uma reivindicação constante 
da classe odontológica e em es-
pecial do CROSP”. O presidente 
do Conselho reiterou, entretan-

Dr. Emil entrega ofício 
para a secretária execu-
tiva da ANS, Dra. Alzira 

de Oliveira Jorge.
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presas de saúde suplementar: ana-
tomopatológico, sorologias para 
hepatites e HIV, hemograma e 
coaglograma completos, contagem 
de CD4 e CD8, hemoglobina gli-
cosilada, glicemia em jejum, fostase 
ácida e alcalina, cultura de secreções 
odontológicas, punção de líquidos 
de lesões maxilo-mandibulares e 

radiografias extra bucais do com-
plexo maxilo-mandibular.
 Baseando-se nesses dispo-
sitivos legais, o CROSP solicitou 
atitude da ANS para que a lei seja 
cumprida a fim de salvaguardar 
a vida e o bem-estar do paciente 
e da população. Dr. Emil Razuk, 
presidente do CROSP, reafirma ser 

própria da atividade odon-
tológica a realização de 
exames laboratoriais para 
preservar a segurança dos 
pacientes. “Sem o conheci-
mento prévio do estado de 
saúde do paciente, podem 

ser desencadeadas iatrogenias”, 
alerta. “O profissional precisa de 
um exame de sangue do pacien-
te para saber se ele é portdor de 
discrasias sangüíneas, porque há 
a questão do tempo de coagula-
ção nas intervenções cirúrgicas”, 
preocupa-se. “E se o paciente for 

diabético e portador de uma he-
patite? Isso deve ser diagnostica-
do com antecedência. Todos os 
cuidados devem ser tomados não 
só para assegurar a saúde do pa-
ciente como preservar a saúde do 
próprio cirurgião-dentista”, res-
saltou Dr. Emil. O presidente do 
CROSP afirmou que tais exames 
permitem ao cirurgião-dentista 
uma avaliação do estado de pa-
ciente para que se faça um proce-
dimento correto e benéfico. “Não 
se pode falar de saúde sem falar 
em saúde bucal”, disse.

Ofício, entregue pessoalmente na ANS, dia 10 de maio, 
que denuncia prática ilegal de operadoras que não auto-
rizam a realização de exames laboratoriais.
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Registro provisório 
de operadoras de 
assistência suple-

mentar é cancelado 
 O	diretor	de	Normas	e	Habilitação	das	
Operadoras	da	ANS,	Alfredo	Luiz	de	Almei-
da	Cardoso,		comunicou	o	CROSP,	em	ofício	
enviado	ao	Dr.	Emil	Razuk,	que	algumas	ope-
radoras	de	assistência	à	saúde	tiveram	seus	re-
gistros	provisórios	cancelados.	Trinta	e	quatro	
no	total.	
	 Segundo	Alfredo	Cardoso,	há	também	
operadoras	que	se	encontram	com	seus	ende-
reços	inválidos	junto	ao	Cadastro	de	Operado-
ras	e	não	solicitaram	a	autorização	de	funcio-
namento	no	prazo	previsto.	“Essas	operadoras	
não	tiveram,	ainda,	seus	registros	provisórios	
cancelados	 bem	 como	 não	 foram	 abertos	 os	
respectivos	 processos	 de	 cancelamento	 por	
parte	da	ANS,	haja	vista	estarmos	no	aguardo	
de	procedimentos	administativos	para	execu-
ção	de	tal	medida”,	diz	o	ofício.	
	 São	 14	 empresas	 da	 cidade	 de	 São	
Paulo,	quatro	de	Ribeirão	Preto,	dois	de	São	
Bernardo	do	Campo,	Itu	e	Limeira,	e	um	de	
Indaiatuba,	 Jundiaí,	 Sorocaba,	 Peruíbe,	 São	
Roque,	 Mogi	 das	 Cruzes,	 Jacareí,	 Barueri,	
Santos	e	Santa	Bárba	D’Oeste.

F O R M A L I Z A Ç Ã O  D A  D E N Ú N C I A

O	CROSP	reitera	a	necessidade	de	os	cirurgiões-dentistas	formalizarem	as	denúncias	de	recusa	dos	exames	laboratoriais	pelas	operadoras	

de	saúde	junto	à	Agência	Nacional	de	Saúde	com	cópia	para	o	CROSP.	Na	queixa,	tem	que	constar	o	nome	da	empresa	e	a	declaração	da	

negativa	do	funcionário	do	laboratório,	afirmando	que	não	tem	autorização	da	operadora	para	a	realização	dos	exames	laboratoriais.

ANS -	avenida	Augusto	Severo,	84	-	Glória	-	Rio	de	Janeiro/RJ	CEP	20021-040.	Site	www.ans.gov.br

CROSP	-		avenida	Paulista,	688	-	3°	andar	-	São	Paulo/SP	01310-909.	Site	www.crosp.org.br

Ao lado, ofício  da gerente geral da ANS, 
Dra. Karla Santa Cruz Coelho, comunicando 
o Dr. Emil de que irá fiscalizar as operado-
ras denunciadas. 
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	 AUTARQUIA

Balanço das atividades do CROSP

Agenda	do	presidente

Dia	23/03/06
−	 I	Congresso	De	Especialidades	

Odontológicas	 e	 III	 Congresso	
De	 Odontologia	 Hospital	
do	 Hospital	 das	 Clinicas,	
onde	 presidiu	 e	 coordenou	 o	
debate	 “aspectos	 bioéticos	
da	atividade	interdisciplinar	e	
multiprofissional	 interfaces	
nas	atividades	profissionais”	
no	I	Congresso	de	Especialidades	
Odontológicas	do	Hospital	das	
Clínicas

Dia	28/03/06
−	 Reunião	 com	 o	 presidente	 do	

Conselho	Regional	de	Medicina,	
Dr.	 Isac	Jorge	e	também	com	
Dr.	Desire	Carlos	Callegari

Dia	31/03/06
−	 Posse	 do	 Dr.	 Claudio	 Lembo	

como	 Governador	 do	 Estado	
de	 São	 Paulo	 na	 Assembléia	
Legislativa

−	 Transmissão	 de	 cargo	 pelo	
Governador	Dr.	Geraldo	Alckmin	
para	o	Dr.	Claudio	 Lembo,	no	
Palácio	dos	Bandeirantes

−	 Solenidade	do	cinqüentenário	
do	 CREMESP.	 	 Assinatura	 do	
termo	de	cooperação	entre	os	
conselhos	da	área	de	saúde

Dia	1º/04/06
−	 Projeto	 construindo	 sorrisos.	

Universidade	 de	 Odontologia	
da	USP

−	 Reunião	 com	 o	 diretor	 da	
Faculdade	 de	 Odontologia,	
prof.	Carlos	de	Paula	Eduardo,	
diretor	da	FUNDECTO,	Prof.	Dr.	
Rubens	Côrte	Real	de	Carvalho,	
professores	 Carlos	 Ade,	 José	
Luiz	Lages	Marques,	arquiteto	
Ruy	 Ohtake	 e	 diretores	 da	
sociedade	Paraisópolis.

Dia	03/04/06
−	 Reunião	 da	 ABIMO	 em	 São	

Paulo	com	ABO	/	ABCD	/	APCD	
/	 ABOMG	 /	 ABORJ	 /	 APDESP	
/	 CROMG/	 CRORJ	 /	 CFO	 /	
SINOG/hospitalar.	 Eventos:	
mercado	de	Odontologia.	

Dia	07/04/06
−	 Plenária	 CFO	 em	 Recife	 -	

alterações	do	código	de	ética	
artigos	31	a	38.

Dia	20/04/06
−	 Viagem	 para	 Rio	 de	 Janeiro	

no	 Fórum	 sobre	 Ensino	 em	
Odontologia,	reunião	na	ANS	e	
jantar	de	Tiradentes	do	CFO

Dia	04/05/06
−	 Reunião	 na	 sede	 do	 CROSP	

com	diretores	da	TV	Globo
Dia	08/05/06

−	 Reunião	 com	 Dr.	 Ricardo	
Oliva,	 Secretário-adjunto	 da	
Secretaria	de	Estado	da	Saúde

Dia	10/05/06
−	 Reunião	 na	 ANS,	 no	 Rio	

de	 Janeiro	 para	 tratar	 de	
assunto	 referente	 a	 exames	
laboratoriais

Dia	13/05/06
−	 Compôs	 a	 mesa	 diretora	 e	

discursou	 na	 solenidade	 de	
abertura	do	1º	Encontro	Nacional	
de	 Sedação	 Enteral	 na	
Odontologia	 (oxido	 nitroso)	
da	 Associação	 Brasileira	 de	
Analgesia	e	Sedação	Consciente	
Na	Odontologia

Dia	15/05/06
−	 Reunião	da	ABIMO	na	sede	do	

CFO	no	Rio	de	Janeiro
Dia	29/05/06

−	 Reunião	 do	 Comitê	 Estadual	
de	Monitoramento	e	Avaliação	
de	 Saúde	Bucal	 no	Estado	de	
São	 Paulo,	 na	 Secretaria	 de	
Estado	da	Saúde

Dia	30/05/06
−	 Reunião	 na	 Faculdade	 De	

Medicina	 da	 Universidade	 de	
São	 Paulo	 com	 o	 Sr.	 Diretor	
Presidente,	 Prof.	 Dr.	 Flavio	
Fava	 de	 Morais,	 a	 Dra.	
Maria	 Paula	 Siqueira	 de	 Melo	
Perez,	 Diretora	 do	 setor	 de	
Odontologia	 do	 Hospital	 das	
Clínicas	 da	 Faculdade	 de	
Medicina	de	São	Paulo	e	o	Dr.	
Gustavo	Grothe	Machado

−	 Audiência	 com	 Dr.	 Gilberto	
Kassab	–	Prefeito	de	São	Paulo

−	 Reunião	com	o	presidente	e	ex-
presidente	do	Colégio	Brasileiro	
de	 Cirurgia	 Traumatologia	 e	
Buco-maxilo-facial

Dia	31/05/06
−	 Participação	como	palestrante	

e	representante	do	CROSP	no	
grupo	de	trabalho	que	define	
atribuições	 dos	 diferentes	
profissionais	na	área	de	Crânio-
buco-maxilo-facial,	 realizado	
no	 Centro	 de	 Convenções	
Rebouças

−	 Reunião	 com	 presidente	 e	
membros	 da	 diretoria	 do	
Colégio	 Brasileiro	 de	 Cirurgia	
e	Traumatologia	Buco-maxilo-
facial

Dia	02/06/06
−	 Compôs	 a	 mesa	 de	 abertura	

do	 II	 Simpósio	 Internacional	
De	 Cirurgia	 Ortognática	 e	 de	
Fissuras	 Lábio-Alveolo-Palatais	
do	 Departamento	 de	 Cirurgia,	
Prótese	e	Traumatologia	Maxilo-
Faciais	da	USP,	no	Hospital	Sírio-
Libanês.	

Dia	03/06/06
−	 Conversações	 com	 Dr.	 Paulo	

Andrade	 Lotufo,	 Dr.	 Carlos	
de	 Paula	 Eduardo,	 Dr.	 Luiz	
Fernando	 Lobo	 Leandro	 e	 Dr.	
Reinaldo	Brito	E	Dias,	sobre	a	
Cirurgia	Buco-maxilo-facial.	

Dia	05/06/06
−	 Reunião	 na	TV	Globo,	 no	 Rio	

de	Janeiro
Dia	07/06/06

−	 Jornada	 Odontológica	 de	
Jaboticabal	 –	 “IX	 Jornada	
Odontológica	 Dr.	 Emil	 Adib	
Razuk”

Dia	12/06/06
−	 Reunião	 da	 ABIMO	 na	 sede	

Conselho	 Regional	 de	
Odontologia	de	São	Paulo

Dia	20/06/06
−	 Cerimônia	de	inauguração	

conjunta	dos	eventos:	hospitalar	
2006,	ODONTOBRASIL	2006,	11º	
Congresso	Latino-Americano	de	
Serviços	 de	 Saúde,	 Ciodonto	
2006	e	Eipas	2006	–	Expo	Center	
Norte

−	 Reunião	 com	 a	 Dra.	 Michele,	
presidente	da	Federação	Dentária	
Internacional

−	 Reunião	 com	 presidente	 da	
Associação	 Latina-americana	
das	Entidades	Odontológicas

−	 Reunião	 com	 o	 Dr.	 Norberto	
Lubiana,	presidente	da	Associação	
Brasileira	 de	 Odontologia	 sobre	
decisões	 tomadas	 nas	 reuniões	
com	a	ABIMO

−	 Palestra	 do	 Deputado	 Federal	
Prof.	Rafael	Guerra,	presidente	
da	 Frente	 Parlamentar	 de	
Saúde.	Tema	Saúde:	saídas	para	
crise

Dia	21/06/06
−	 Solenidade	de	outorga	do	título	

de	sócio	honorário	ao	Dr.	Emil	
Adib	 Razuk,	 pela	 Associação	
dos	 Cirurgiões-Dentistas	 de	
Santos,	 São	 Vicente	 e	 Região	
da	Costa	da	Mata	Atlântica

 A presidência do Conse-
lho Regional de Odontologia de 
São Paulo cumpre uma intensa 
agenda de compromissos que têm 
como objetivo valorizar a imagem 
do cirurgião-dentista e defender 
a classe odontológica. De março 
a junho deste ano, por exemplo, 
foram 22 compromissos com au-
toridades, em eventos e congressos 
sempre levando a mensagem do 
CROSP em prol da saúde bucal e 
dos profissionais da Odontologia. 
Veja abaixo:
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especialidades médicas e farma-
cêuticas e pela comprovada efici-
ência, deveriam ser estendidas à 
Odontologia. Outro forte ar-
gumento é que se trataria de 
terapias de baixo custo, tan-
to para o consumo 
pessoal como para 
a sua implementação 
nos serviços de saúde pú-
blicos. 
 Profissionais de 
Estomatologia Clínica te-
riam também observado 
que as terapêuticas complementa-
res, mais precisamente a Homeo-
patia, estariam produzindo ótimos 
resultados no tratamento das pa-
tologias bucais. Sobre a Acupun-
tura, há relatos de que a terapia 
proporciona um equilibro geral no 
organismo recuperando, também, 
a saúde do sistema estomatogná-
tico. Profissionais testemunham 

PROFISSÃO

Conselho Regional de 
Odontologia de São Pau-
lo está organizando co-
missões de trabalho que 

vão avaliar estudos de terapias al-
ternativas para a aplicação na área 
odontológica. Esses estudos po-
derão servir como referência para 
futuramente transformar essa prá-
tica em especialidade. A iniciativa 
deve-se à popularização de trata-
mentos milenares e comprovados 
cientificamente que já teriam sido 
introduzidos com sucesso por pes-
quisadores e cirurgiões-dentistas.
 Essas comissões, que vão 
analisar trabalhos na área de Hip-
nose, Acupuntura, Homeopatia, 
Laser em Odontologia Esportiva, 
entre outros, serão formadas por 
especialistas e quaisquer profissio-
nais que já tenham desenvolvido 
algum trabalho nesse campo. O 
CROSP considera que, como mui-

O tos cirurgiões-dentistas já aplicam 
essas terapias, e cujos trabalhos 
ainda não foram difundidos, abrir 
esse grupo de estudo para todos 
que queiram contribuir de alguma 
maneira para consubstanciar esse 
trabalho é uma forma eficiente e 
democrática para que a Odonto-
logia tenha elementos suficientes 
para avaliar a aplicabilidade e a 
forma de introdução dessas tera-
pias no tratamento odontológico.
 Profissionais de todo o país 
têm se manifestado sobre o tema. E 
a maioria considera que todo ins-
trumento que reconhecidamente 
traga benefícios ao tratamento do 
paciente deve ser regulamentado. 
Para eles, o direito profissional de 
escolher a terapia não deveria ser 
limitado. O principal argumen-
to é que as terapias seculares, em 
particular a Homeopatia e a Acu-
puntura já regulamentadas como 

ganho com o estudo aprofundado 
da Medicina Tradicional Chinesa 
e boa aceitação por parte dos pa-
cientes.
 Dr. Emil Adib Razuk, pre-
sidente do CROSP, observa que a 
Odontologia não pode ficar para 
trás no que se refere a terapias que 
trazem benefícios no tratamento 
dentário e economia tanto para 
pacientes como para os cirurgiões-
dentistas.
 Em razão disso, o CROSP 
espera contar com a colaboração 
dos profissionais que desenvolvem 
essa prática ou que tenham estu-
dos nesse sentido. A participação 
pode ser feita com o envio dessas 
pesquisas e relatos ao Conselho 
ou integrando as comissões que 
vão avaliar as pesquisas realizadas 
nesse campo para fundamentar a 
transformação dessas terapias em 
especialidade pelo Conselho Fede-
ral de Odontologia.
 Os interessados em inte-
grar as comissões devem preencher 
formulário ao lado e enviar para a 
sede do CROSP: avenida Paulista,  
688 – 3° andar – CEP 01310-909.

Pesquisadores da área podem integrar comissões de análise de trabalhos dessas práticas que podem se transfor-
mar em especialidades odontológicas.

Comissões de estudo sobre terapias complementares 
serão ampliadas pelo CROSP 

COMISSÃO DE ESTUDOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS
FORMULÁRIO DE  INSCRIÇÃO

NOME ___________________________________________________________  CRO __________

ENDEREÇO _______________________________________________________  CEP __________

CIDADE _______________________________ E-MAIL ___________________________________

TELEFONE: __________________________________

COMO PRETENDE COLABORAR? INTEGRANDO A COMISSÃO       CONTRIBUINDO COM INFORMAÇÕES

TEM ALGUM TRABALHO DESENVOLVIDO NA ÁREA ? 

QUAL? __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Lu
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jo
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Mais um laboratório fecha parceria com o CROSP

epois do Centro de 
Medicina Diag-
nóstica Fleury, foi 
a vez de a empre-

sa Diagnósticos da Améri-
ca assinar com o Conselho 
Regional de Odontologia 
de São Paulo parceria para 
que os inscritos possam rea-
lizar exames com descontos 
especiais. No segmento de 
medicina diagnóstica, ela 
administra dez dos maio-
res laboratórios do país, 
entre os quais o Delboni 
Auriemo e o Lavoisier, am-
bos em São Paulo.
 A Diagnósticos da Améri-
ca é responsável pela intro-
dução no país do conceito 
de unidades completas e 
de mega unidades de aten-
dimento, capazes de reu-
nir, num só local, mais de 
três mil tipos diferentes de 

D exames, democratizando o aces-
so de medicina diagnóstica. A 
empresa dispõe de mais de 5.500 
colaboradores entre médicos, en-
genheiros, biomédicos, bioquími-
cos e enfermeiros, que garantem 
o atendimento de aproximada-
mente 18 mil pacientes por dia 
nas unidades.
 O CROSP procura par-
cerias com empresas que possam 
oferecer serviços de qualidade e 
credibilidade aos cirurgiões-den-
tistas, o que é o caso do Centro 
de Medicina Diagnóstica Fleury 
e agora da Diagnósticos da Amé-
rica. Os inscritos poderão a par-
tir de agora realizar exames com 
30% de desconto da tabela nor-
mal nos laboratórios Lavoisier, 
Delboni e Club DA, median-
te apresentação do registro do 
CROSP, nas áreas de patologia 
clínica e procedimentos diagnós-
ticos. O atendimento é extensivo 
à família do profissional.

A Diagnósticos da América também concederá 30% de descontos aos inscritos nos exames laboratoriais.

Dr. Emil Razuk e Dr. Ru-
bens Ferreira, à direita, 
em reunião com represen-
tantes da Diagnósticos da 
América.

111.indd   9 23/6/2006   00:08:15
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	 Em	 parceria	 com	 a	 Net	
Odonto,	empresa	pioneira	na	ges-

tão	de	ferramentas	de	

ensino	 à	 dis-
tância	na	Odontologia	,utili-
zando	 os	 recursos	 da	 internet,	 o	
Conselho	 Regional	 de	 Odonto-
logia	 de	 São	 Paulo	 promove	 seu	
1º	 Ciclo	 de	 Cursos	Virtuais	 que	
visa	à	atualização	profissional	dos	
cirurgiões-dentistas	inscritos.
	 O	 primeiro	 curso	 que	 o	
CROSP	 disponibilizou	 aos	 pro-
fissionais	teve	como	tema	o	“Cân-
cer	Bucal”.	O	próximo	vai	 tratar	
sobre	 as	 “Emergências	 Médicas”	
abordando	 os	 princípios	 básicos	
de	 como	 os	 cirurgiões-dentistas	
devem	se	portar	frente	a	um	pro-
blema	 sistêmico	 que	 o	 paciente	
possa	 apresentar	 no	 consultório	
odontológico.
	 Segundo	 Dr.	 José	 Flavio	
Torrezan,	 que	 em	 parceria	 com	 o	
Dr.	Sergio	Minson,	é	um	dos	elabo-

“Emergências Médicas” é o próximo tema do curso virtual que o 

Conselho Regional de São Paulo vai oferecer a seus inscritos
radores	do	curso	“Emergências	Mé-
dicas”,	 esses	problemas	acontecem	
geralmente	 com	 pacientes	 idosos,	
com	mais	de	70	anos	de	idade,	que	
fazem	uso	de	outros	medicamentos	
que	 podem	 gerar	 algum	 sintoma	
sistêmico	 durante	 procedimento	
odontológico.	 “Emergências	 apa-

recem	subitamente	e	o	cirurgião-
dentista	 não	 sabe,	 na	 hora	 do	
desespero,	como	agir	para	salvar	

a	vida	do	paciente.	O	curso	servi-
rá	como	um	aperfeiçoamento	para	
que	 os	 profissionais	 saibam	 como	
se	proceder	ao	se	depararem	diante	
de	determinadas	situações	nos	con-
sultórios”,	 completa	Dr.	Torrezan,	
especialista	em	cirurgia	buco-maxi-
lo-facial.
	 Apenas	 os	 cirurgiões-den-
tistas	 que	 possuem	 inscrição	 no	
CROSP	poderão	participar	do	cur-
so	virtual,	que	é	inteiramente	gra-
tuito.	Os	interessados	devem	fazer	
sua	inscrição	no	site	da	Net	Odon-
to	 (www.netodonto.com.br),	 que	
também	deverá	ser	acessado	para	a	
realização	 dos	 quatro	 módulos	 do	
curso.		
	 Dr.	 José	 Flavio	 Torrezan	
explica	que	a	cada	módulo	o	aluno	

À esquerda, Dr. José Flavio 
Torrezan, e Dr. Sergio Minson.

será	 submetido	 a	 uma	 avaliação,	
que	 implica	 no	 prosseguimento	
para	o	módulo	seguinte.	Sen-
do	 considerado	 apto	 após	 o	
final	 do	 quarto	 módulo,	 o	
aluno	 receberá	 um	 certifi-
cado	 de	 conclusão	 que	 será	
emitido	pelo	CROSP.
	 Essa	 é	 uma	 opor-
tunidade	 para	 que	 os	 ci-
rurgiões-dentistas	 sejam	
treinados	e	atualizem	seus	
conhecimentos.	 “O	nosso	
objetivo	 dentro	 do	 con-
sultório	 odontológico	 é	
nunca	ter	nenhuma	emergên-
cia	médica.	Se	houver,	temos	
que	saber	lidar	com	o	pacien-
te	ali	no	ato.	Devemos	estar	prepa-
rados”,	adverte	Dr.	Torrezan.
	 Mesmo	sendo	um	projeto	
inovador	e	uma	modalidade	com-
pletamente	 diferente	 de	 atualiza-
ção	 para	 os	 cirurgiões-dentistas,	
que	utiliza	os	recursos	da	internet	
para	 o	 aprendizado,	 os	 números	
mostraram	que	a	maior	parte	dos	
colegas	já	está	preparada	para	usu-
fruir	dessa	tecnologia.
	 Já	são	mais	de	5.000	inscri-
ções	nos	cursos	em	todo	o	Estado,	

Especialistas reconhecem a importância da iniciativa

“Gostaria de parabenizar o CROSP e a Net Odonto 
pela iniciativa e viabilização de cursos virtuais. A 
forma de acesso eletrônica permite ao colega atua-
lizar-se sem ter que se deslocar grandes distâncias, 
o que envolve custos de transporte, hospedagem, 
alimentação, adesão e deixar seu consultório ou 
atividade profissional”.
Fernando T.O. Rossetti

“Achei uma excelente forma de atualização. Aqui 
em minha cidade, convidei os colegas que traba-
lham na prefeitura para fazermos junto o curso. 
Dessa forma, estamos preparados para a Campanha 
de Prevenção e Diagnóstico Precoce de Lesões Orais 
que acontece todo mês de abril, junto com a vacina-
ção contra a gripe para pacientes acima de 60 anos”.
Maristela Darcie Pereira

numa	 média	 de	 120	 novos	 aces-
sos	por	semana.	Notadamente,	os	
que	se	sentiram	mais	beneficiados	
foram	 aqueles	 que	 se	 encontram	
longe	dos	grandes	centros,	com	al-
guma	dificuldade	de	acesso	direto	
à	informação.	
	 Os	 cursos	 ficarão	disponí-
veis	na	internet	por	tempo	indeter-
minado.	Para	saber	das	novidades,	
visite	o	site	da	Net	Odonto	e	o	site	
do	 CROSP	 (www.crosp.org.br),	
onde	 outras	 informações	 podem	
ser	encontradas.
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Dia de Tiradentes foi comemorado solenemente pelo CROSP 
no Palácio dos Bandeirantes

m 2005, o Dia de 
Tiradentes foi come-
morado no auditório 
Ulysses Guimarães do 

Palácio dos Bandeirantes, quan-
do teve a presença do então 
Vice-governador Dr. Claudio 
Salvador Lembo. Neste ano, 
Lembo prestigiou novamen-
te o evento no mesmo local, 
desta vez como Governador do 
Estado de São Paulo. Junto a 
ele, estavam demais autorida-
des da Odontologia paulista e 
políticos, como o Prefeito de 
São Paulo Dr. Gilberto Kassab, 
e mais de 1.500 pessoas. 
 A homenagem anual ao 

E patrono da Odontologia e da 
nação brasileira, Tiradentes, foi 
realizada pelo CROSP, no dia 
18 de abril, com muita soleni-
dade. Cirurgiões-dentistas jun-
tamente com seus familiares 
compareceram e presenciaram 
a condecoração de profissio-
nais. Foram entregues títulos de 
Cirurgião-Dentista Remido e de 
Especialista, além da outorga da 
Comenda e Medalha Tiradentes. 
 “São comemorações que 
reafirmam o nosso amor pela 
Odontologia, reconhecem os 
valores profissionais, abraçam 
aqueles que já realizaram uma 
longa caminhada, sem aban-

donar o ideal que acalentou as 
suas vidas e irá nortear as gera-
ções futuras”, discursou o pre-
sidente do CROSP, Dr. Emil 
Adib Razuk.
 Representando os cirur-
giões-dentistas remidos, o Prof. 
Dr. Alberto Sansiviero recebeu 
o título que homenageia todos 
os que completaram 70 anos de 
idade e que se destacaram na sua 
vida profissional sem nenhuma 
falta ética e que contribuíram 
para o progresso e bom conceito 
da Odontologia. 
 O Prefeito de São Paulo, 
Dr. Gilberto Kassab, salientou a 
importância do evento e dos tra-

balhos do CROSP. “Feliz inicia-
tiva do evento, uma homenagem 
que valoriza a categoria que é 
referência pelo dinamismo e que 
é vanguarda em termos cultu-
rais no país. A saúde bucal tem 
posições avançadas e nas mãos 
do CROSP, a oportunidade 
de construir programas que ao 
povo paulista traz tranqüilidade. 
É uma honra participar deste 
evento e me coloco à disposição 
na luta pela classe”, afirmou. 
 Honrada por represen-
tar os especialistas, a Profa. 
Dra. Maria Salete Nahas Pires 
Correa recebeu o título que 
parabeniza os cirurgiões-dentis-

Remidos e especialistas receberam títulos e autoridades foram homenageadas com a Comenda e a Medalha do 
patrono da Odontologia.

O auditório Ulisses Guimarães foi tomado por mais de 1.500 pessoas na solenidade em comemoração do Dia de Tiradentes. Dr. Emil Razuk 
recepciona o Governador Dr. Claudio Salvador Lembo, à direita na foto, e o Prefeito Dr. Gilberto Kassab.
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disse Dr. Kassab.
 O Governador Dr. 
Claudio Lembo reconheceu 
o fundamental trabalho da 
Odontologia para a sociedade. 
Segundo ele, com uma boa den-
tição as pessoas podem se ali-
mentar melhor, realizando assim 
o direito humano da sobrevi-
vência. Lembo aproveitou para 
congratular a classe. “No Estado 
de São Paulo, orgulhamos de 
uma categoria que tem ética, 
respeito pelo paciente. Todos 
estão de parabéns, porque aqui 
em São Paulo temos cirurgiões-
dentistas e especialistas extrema-
mente qualificados, não só pro-
fissionalmente, mas eticamente, 
e tudo isso graças ao Conselho 
Regional de Odontologia”, des-
tacou.
 Autoridade que sempre 
manteve relação de amizade e 
trabalho com o CROSP e com 

COMEMORAÇÃO

tas que ampliaram seus conhe-
cimentos, aprimoraram-se e se 
aperfeiçoaram em um ramo da 
Odontologia. “Tenho 38 anos 
de formada e sempre gostei de 
tratar pacientes especiais. Sinto-
me muito honrada e lisonjeada 
por receber o título e passar para 
os mais jovens aquilo que eu 
sei”, completou.
 Na noite festiva da 
Odontologia paulista, a outor-
ga da Medalha e Comenda 
Tiradentes foi para o presiden-
te da comissão dos Técnicos em 
Prótese Dentária do CROSP, 
TPD Dr. Nicolau José Cury; 
o representante da DENPAO 
(Divisão de Estudos, Normas 
e Programa de Assistência 
Odontológica), Dr. Mercedo 
Maialle; o Dr. Humberto Cerruti 
Filho; a Fundação Bradesco, 
representada pelo seu diretor 
Mario Hélio de Souza Ramos; 
o Prof. Theódulo Dias Junior, 
in memoriam, representado pela 
esposa, Sra. Zilpha do Carmo 
Dias; e o Dr. Pedro Salomão 
José Kassab, pai do Prefeito Dr. 
Gilberto Kassab, que disse ser a 
homenagem a tradução, sobretu-
do, da generosidade da categoria 
odontológica. “Não sou cirur-
gião-dentista, sou médico, e em 
função dessas atividades irmãs, 
sempre que houve oportunida-
de tive a satisfação em colaborar 
com os colegas da Odontologia”, 

Dr. Emil Adib Razuk, 
Governador Dr. Clau-
dio Salvador Lembo e 
Prefeito Dr. Gilberto 
Kassab em pronuncia-
mentos emocionados 
durante a cerimônia. 
Abaixo, a entrega de 
títulos aos representan-
tes dos remidos e espe-
cialistas e a outorga da 
Medalha Tiradentes aos 
homenageados.

Prof. Dr. Alberto Sansiviero 
com o título de Remido

Profa. Dra. Maria Salete N. P. Cor-
rea com o título de especialista

Sra. Zilpha, esposa do prof. 
Theódulo Dias Junior, rece-
beu a Medalha Tiradentes in 
memoriam

Sr. Mario Hélio de Souza 
Ramos, diretor da Fundação 
Bradesco

Sr. Nicolau José Cury

Dr. Pedro Salomão J. Kassab e 
seu filho Prefeito Dr. Gilberto 
Kassab com a Comenda e Me-
dalha Tiradentes

Dr. Mercedo Maialle

111.indd   12 23/6/2006   00:28:51
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a classe, o Vereador Dr. Gilberto 
Natalini afirmou a importância 
do cirurgião-dentista tanto no 
sistema de saúde pública, quan-

to no de saúde complementar. 
“A Odontologia é uma profis-
são, uma ciência e também uma 
prestação de serviço social extre-
mamente importante. Do ponto 
de vista técnico, avançou muito 
no Brasil e, no mundo de hoje, 
é um ramo importante das ciên-
cias médicas, em geral, sendo 
profissão co-irmã da Medicina”, 
completou. O vereador é tam-
bém presidente da Comissão de 
Saúde da Câmara Municipal de 
São Paulo.
 O Prof. Dr. Rubens 
Côrte Real de Carvalho, repre-
sentante do Conselho Federal 
de Odontologia, reconheceu os 
trabalhos realizados pela atual 

presidência do CROSP que, 
segundo ele, tem demonstrado 
um valor muito grande, tornan-
do a Odontologia cada vez mais 

transparente dentro de um cená-
rio político e também 
profissional.
 Dr. Luciano 
Artioli Moreira, pre-
sidente da ABCD 
(Associação Brasileira de 
Cirurgiões Dentistas), 
reforçou a importância 
social da Odontologia. 
“Eventos como esse 
valorizam e granti-
ficam ainda mais a 
classe, aproximando a 
classe do poder públi-
co, como o gover-
nador, e o prefeito”, 
observou. Segundo 
Artioli, esse estrei-

tamento é impres-
cindível para que os 
projetos que trazem 
real benefício não 
apenas ao cirurgião-
dentista, mas à pró-
pria população e à 
saúde bucal de forma 
geral, possam ser 
criados e implanta-
dos. “A Odontologia 
é saúde, não pode 
ficar relegada a plano 
inferior. Parabéns ao 
CROSP e a seu pre-
sidente, Dr. Emil 
Razuk”, finalizou.
 O presidente do 
Conselho Nacional 

de Representantes 
da ABCD, Prof. Dr. Raphael 
Baldacci Filho, declarou que 
socialmente, o cirurgião-dentis-
ta é um profissional ímpar por 
exercer suas responsabilidades 
profissionais e por ser formador 
de opinião. “Fomos formados 
também no atendimento dos 
necessitados, dos que mais pre-
cisam, portanto, temos a cons-
ciência de que precisamos sem-
pre, não só como profissionais, 
mas, como cidadãos, procurar 

corrigir as injustiças sociais”. 
“Dr. Razuk se dedica a procu-
rar outras razões de promoção 
da Odontologia, a promoção do 
profissional, a ajudar em termos 
de mercado de trabalho e a uma 
série de atividades conduzidas 
por ele”, acrescentou Baldacci.
 Homenageado com a 
Medalha Tiradentes, Mario 
Helio de Souza Ramos, dire-
tor do Banco e da Fundação 
Bradesco, agradeceu o prêmio, 
num ano em que a Fundação 
comemora o seu cinqüentená-
rio. “O prêmio concedido pelo 
CROSP à Fundação Bradesco 
ganha um contorno e um efei-
to muito especial, nos envaidece 
e nos inspira a prosseguir com 
a nossa obra e política social”, 
afirmou o representante da 
Fundação.
 A solenidade foi entreme-
ada por obras clássicas interpre-
tadas pela orquestra Del Chiaro. 
Ao final, um coquetel, gentil-
mente patrocinado pelo Banco 
do Brasil, foi servido no hall do 
Palácio dos Bandeirantes.

“São comemorações que reafirmam o nosso amor pela 
Odontologia, reconhecem os valores profissionais, abra-
çam aqueles que já realizaram uma longa caminhada, 
sem abandonar o ideal que acalentou as suas vidas e irá 
nortear as gerações futuras”, Dr. Emil Adib Razuk

Orquestra Del Chiaro interpretou obras clássicas.

Coquetel oferecido pelo Banco 
do Brasil.
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edição deste ano do 
concurso “A Saúde Bu-
cal” terá mais um forte 
parceiro. A Rede Globo 

confirmou que tem interesse 
em participar do programa rea-
lizado pelo CROSP juntamen-
te com a Secretaria de Estado 
da Educação. O concurso, que 
procura conscientizar alunos 
da rede estadual de ensino da 
importância da saúde bucal, 
entra em sua quarta edição 
com apoiadores que creden-
ciam a seriedade do programa: 
Fundação Bradesco, Unesco e 
Folha de S. Paulo.
 O interesse das Orga-
nizações Globo foi confirmado 
pelo gerente de Projetos Sociais 
da emissora, Flávio C. Oliveira, 
que enviou e-mail ao presidente 
do CROSP, Dr. Emil Adib Ra-
zuk, nesse sentido. Flávio já ha-
via se reunido com o Dr. Emil na 
sede do CROSP no dia 4 de maio 
para tratar do assunto. Ele estava 
acompanhado de Luciana Modé, 
coordenadora de Projetos Sociais 
da Central Globo de Comunica-
ção de São Paulo.
 O contato com a TV Glo-
bo começou em 18 de março, na 
ocasião em que se realizava a Ação 
Global regional no autódromo de 
Interlagos. Ali, o presidente do 
CROSP, Dr. Emil Razuk, encon-
trou-se com o presidente da Rede 
Globo, José Roberto Marinho. 
Dr. Emil aproveitou a oportuni-
dade para expor ao presidente da 
emissora a natureza do programa 
e do concurso “A Saúde Bucal” e 
seus objetivos. Isso despertou o 

CROSP e Rede Globo firmam parceria para o programa 
e  concurso “A Saúde Bucal”

Na Ação  Global, Dr. Emil Razuk 
conversou com o presidente da 
Rede Globo, José Roberto Marinho, 
sobre o concurso “A Saúde Bucal”. 
Do lado direito da foto, o ator Ale-
xandre Borges e do lado esquer-
do, o presidente da Fiesp, Paulo 
Scaf, ao lado do Dr. Arthur Kentuko 
Nakaima.

Haverá veiculação de cinco vinhetas e cobertura jornalística do programa.

interesse de José Roberto Mari-
nho para que uma parceria fosse 
realizada.
 A parceria se faria com a 
inclusão do logo da Rede Globo 
nos materiais (manual e cartazes) 
do projeto “Mostre o seu sorriso e 
o seu talento - programa e concur-
so de promoção da saúde bucal” 
2006 e com a realização de uma 
campanha de TV (co-assinada 
CROSP e Rede Globo) de pro-
moção da saúde bucal para a po-
pulação em geral: seriam de três a 
cinco filmes publicitários, caben-
do à TV Globo a criação e a vei-
culação (nacional) e ao CROSP o 
briefing e a produção. 
 Ele adiantou que no mo-
mento adequado será encami-
nhada sugestão de pauta ao de-

partamento de Jornalismo da 
emissora para que haja cober-
tura jornalística como forma de 
divulgar e mobilizar o programa 
no Estado de São Paulo. Flávio 
C. Oliveira ressaltou estar “feliz 
em trabalhar unindo esforços 
pela promoção da saúde bucal 
da população”. 
 O gerente de Projetos 
Sociais da emissora aprovei-
tou para renovar o interesse em 
sensibilizar os demais Conse-
lhos Regionais de Odontolo-
gia para envolvimento com o 
projeto Amigos da Escola, com 
o intuito de contar com cirur-
giões-dentistas voluntários em 
ações preventivas/educativas 
em escolas públicas de todo o 
país.

Dr. Emil Razuk reúne-se, na sede do CROSP, no dia 4 de maio, com o gerente de Projetos Sociais da Cen-
tral Globo de Comunicação, Flávio C. Oliveira, e a coordendora Luciana Modé.

A
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 Conscientizar sobre a im-
portância da prevenção 
e manutenção da saúde 
bucal é a principal pro-

posta do projeto idealizado pelo 
Dr. Ziró Yanagimori com o “Pro-
grama de Prevenção e Manu-
tenção da Saúde Bucal”. O pro-
grama conta com a participação 
voluntária de cirurgiões-dentis-
tas, auxiliares e estudantes 
de Odontologia através 
da Associação Paulista 
de Cirurgiões-Dentistas 
– Regional Osasco e do 
Projeto Odontologia Comunida-
de do departamento de Preven-
ção da APCD Central, do qual 
a Dra. Eurica Yanagimori é uma 
das coordenadoras.
 Instruções sobre escova-
ção, uso do fio dental, aplicação 
tópica de flúor, palestras sobre 
higiene e saúde bucal e vídeos 
educativos são algumas das ati-
vidades do evento que aconte-
cem durante todo o dia, pelo 

menos uma vez por 
mês, em um bairro 
diferente, premian-
do as crianças que 
participam das ati-

vidades com um kit de higiene 
bucal.
 No dia 19 de março de 
2006, a convite da Fundação Bra-
desco, a APCD Regional Osasco 
realizou mais um Programa de 
Prevenção de Saúde Bucal den-
tro do Dia Nacional de Ação Vo-
luntária nas Escolas da 
Fundação Bradesco, 
na Escola de Educação 
Básica da Fundação Bra-
desco – Jardim Conceição. Sob 
a coordenação dos Drs. Eurica 
e Ziró Yanagimori, a equipe de 
cirurgiões-dentistas da APCD, 
formada pela Dra. Sônia Regi-
na Gallafrio Grubor, Dra. Régia 

Batistão Perez, Dra. 
Lucia Mitie Kobaya-
chi, Dr. Hélio Toledo 

Jr., Dr. Antonio Rober-
to Mirco, Dr. Massakatsu Oda, 
Dr. Caio Lúcio Rozendo Capu-
to e Dr. Alessandro Ferrarezi do 
Sim, e os auxiliares Priscila Apa-
recida Trindade, Edna M. Melo, 
Danyelle G. Araújo, Rosangela 
Man Mirco e Aleksandar Ieno 
Grubor, enfatizaram a importân-
cia da saúde bucal e realizaram 
um trabalho de orientação de hi-
giene oral acompanhado de apli-
cação tópica de flúor para cerca 
de mil crianças da periferia de 
Osasco.
 Graças ao apoio do CROSP, 
através do seu presidente, 
Dr. Emil Adib Razuk, 
esse trabalho teve o en-
grandecimento e incen-
tivo com a distribuição de 
um kit com escova, creme dental 
e folheto educativo da Colgate, 
a cada criança. Ao término da 

ação, muito satisfeita, a direção 
da escola convocou a equipe para 
repetir o evento no mês de outu-
bro deste ano.
 A Fundação Bra-
desco agradeceu à APCD  
Osasco e ao Conselho de 
Odontologia de São Paulo 
pela realização do Dia Nacional da 
Ação Voluntária. A ação atendeu 
37.354 alunos da fundação.
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Voluntários da APCD Regional Osasco levam orientação de 
higiene bucal e saúde à população

 Cirurgião-dentista volun-
tário da última edição do concurso 
“A Saúde Bucal”, Dr. Mario Lucio 
Grossi Mauricio ganhou o prêmio 
máximo reservado aos cirurgiões-
dentistas que colaboraram com o 
CROSP: um consultório dentá-
rio Croma Techno V. Funcionário 
público da prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Dr. Mario realiza traba-
lhos voluntários desde a época em 
que cursava a faculdade de Odon-
tologia, dando assistência a creches 

Premiado com um consultório dentário incentiva 
profissionais a participar do concurso “A Saúde Bucal”

e a entidades religiosas. 
 “O trabalho com as crian-
ças foi muito bom. Além de ser uma 
complementação do meu trabalho, 
senti-me gratificado por contribuir 
com a manutenção da boa higieni-
zação, o que ocasiona a diminuição 
da demanda nos postos de saúde”, 
disse o cirurgião-dentista, que há 
17 anos presta serviços à popula-
ção. Como voluntário, o Dr. Mario 
realizou as mesmas atividades que 
fazem parte de seu dia-a-dia.

Cirurgião-dentista voluntário aten-
de criança.

O consultório dentário foi do-
ado pela Dabi Atlante. Fundada 
há 60 anos, a empresa é hoje 
uma das maiores no setor de 
equipamentos odontológicos 
da América Latina com selos 
de qualificação ISO 9001, ISO 
13485, de padrão de segurança 
CE, do INMETRO e NCC. A 
Dabi Atlante é uma parceira que 
tem sempre contribuído com o 
concurso “A Saúde Bucal” do 
CROSP.
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	 A	terceira	etapa	do	pro-
jeto	 “Construindo	 Sorrisos”,	
que	 visa	 atender	 crianças	 das	
comunidades	carentes	com	ida-
de	 entre	6	 e	12	 anos	de	 idade,	
começou	 no	 dia	 18	 de	 março,	
com	 uma	 visita	 de	 alunos	 da	
FOUSP	–	Faculdade	de	Odon-
tologia	da	USP	-,	à	comunida-
de	 de	 Heliópolis.	 O	 projeto	 é	
uma	 parceria	 entre	 a	 Odonto	
USP	 Júnior,	 a	 Fundação	 para	
o	 Desenvolvimento	 Científico	
e	 Tecnológico	 da	 Odontolo-
gia	 (FUNDECTO),	 e	 a	 Facul-
dade	 de	 Odontologia	 da	 USP		
(FOUSP).	
	 Realizada	 na	 sede	 da	
União	de	Núcleos,	Associações	

e	 Sociedades	 de	 Heliópolis	 e	
São	João	Clímaco	(Unas),	a	vi-
sita	 teve	 como	 objetivo,	 além	
de	 promover	 todo	 o	 trabalho	
educativo	e	de	conscientização,	
efetuar	uma	 triagem	para	 a	 se-
gunda	fase,	que	aconteceu	pos-
teriormente	 nas	 novas	 clínicas	
da	FOUSP.
	 As	 700	 crianças	 passa-
ram	por	uma	avaliação	clínica	e	
participaram	 de	 brincadeiras	 e	
palestras	 divertidas,	 que	 ensina-
ram	noções	básicas	de	saúde	bu-
cal.	Com	120	mil	habitantes,	em	
um	 milhão	 de	 metros	 quadra-
dos,	Heliópolis	 é	 a	maior	 favela	
de	São	Paulo	e	a	segunda	maior	
do	 país.	 O	 sr.	 João	 Miranda,	

morador	 da	 comunidade	 e	 pre-
sidente	da	Unas,	conta	que	vê	a	
realização	do	projeto	como	uma	
parceria	muito	importante	tanto	
para	os	estudantes	quanto	para	a	
comunidade.	“É	muito	bom	ver	
essa	preocupação	com	a	periferia,	
isso	só	nos	ajuda	a	fazer	parte	de	
São	 Paulo	 como	 todo	 mundo”,	
declarou.
	 A	continuação	da	 tercei-
ra	etapa	do	projeto	“Construin-
do	Sorrisos”	aconteceu	na	Facul-
dade	 de	 Odontologia	 da	 USP	
(FOUSP),	em	abril.	Na	triagem	
realizada	 na	 sede	 da	 União	 de	
Núcleos,	 Associações	 e	 Socieda-
des	de	Heliópolis	e	São	João	Clí-
maco	(Unas),	foram	identificadas	
200	 crianças	 com	 necessidade	
de	 intervenções	 odontológicas.	
Esses	 pacientes	 foram	 levados	 à	
USP	em	ônibus	fretados	para	re-
ceber	o	tratamento	necessário.		
	 A	 nova	 sessão	 educativa	
veio	 demonstrar	 que	 as	 ativida-
des	 lúdicas	 realmente	 fazem	 as	
crianças	fixarem	as	dicas	de	saúde	
bucal.	 Depois	de	passarem	pelas	
brincadeiras,	 as	 crianças	 ganha-
ram	 uma	 escova	 dental	 e	 foram	
atendidas	 na	 nova	 clínica	 da	
FOUSP.	“Nós	vemos	o	 trabalho	
de	uma	tríade:	a	FOUSP	–	com	
seus	 professores	 e	 orientadores,	
a	 Fundação	 –	 oferecendo	 apoio	
estrutural,	logístico,	financeiro	e	
de	pessoal	 -	 e	 a	 empresa	 júnior.	
O	que	esses	grupos	fazem	é	‘cos-
turar’	 toda	 a	 ação	 da	 faculdade	
em	 uma	 ação	 que	 termina	 em	
um	projeto	coletivo.”,	destacou	o	
vice-presidente	da	FUNDECTO	
e	 atual	 presidente	 em	 exercício,	
Prof.	Dr.	Luiz	Lage	Marques.
	 Importantes	personalida-

As crianças da comunidade Heliópolis foram atendidas dentro 
do projeto “Construindo Sorrisos” na nova clínica da FOUSP

des	 marcaram	 presença	 no	 Pro-
jeto,	 como	 o	 pró-reitor	 de	 Cul-
tura	 e	 Extensão	 Universitária,	
Prof.	Dr.	Sedi	Hirano;	Dr.	Emil	
Razuk,	 presidente	 do	 Conselho	
Regional	de	Odontologia	de	São	
Paulo;	Dr.	Rubens	Naves,	presi-
dente	da	Abrinq,	 e	 o	 renomado	
arquiteto	Ruy	Ohtake,	entre	ou-
tros.	 O	 pró-reitor	 de	 Cultura	 e	
Extensão	 Universitária	 da	 USP,	
Prof.	 Dr.	 Sedi	 Hirano,	 também	
foi	conhecer	o	projeto.	“Tudo	o	
que	 a	 universidade	 produz	 em	
termos	 de	 conhecimento	 espe-
cializado	 deve	 ser	 direcionado	 à	
população.	Atender	a	população	
de	uma	comunidade	como	a	He-
liópolis,	na	qual	muitas	crianças	
não	 têm	 orientações	 de	 saúde	
bucal	 e	 ainda	 não	 foram	 ao	 ci-
rurgião-dentista,	é	uma	forma	de	
fazer	que	com	que	a	Constituição	
Federal	passe	a	ter	certa	vigência,	
que	é	o	direito	à	saúde”.	
	 Realizador	 de	 traba-
lho	 voluntário	 na	 comunida-
de	 de	 Heliópolis,	 o	 arquiteto	
Ruy	 Ohtake,	 que	 promoveu	
um	 encontro	 entre	 FOUSP	 e	
a	 comunidade,	 também	 esteve	
nas	 dependências	 da	 FOUSP	 e	
declarou	 que	 ficou	 muito	 con-
tente	 e	 emocionado	 ao	 ver	 o	
trabalho	 desenvolvido.	 O	 sába-
do	 foi	 muito	 agitado	 e	 contou	
também	 com	 a	 participação	 do	
colega	 Dr.	 Benedicto	 Morais,	
presidente	 da	 Associação	 Bra-
sileira	 de	 Odontologia	 Estética	
(ABOE)	e	ex-aluno	da	FOUSP.	
Para	ele,	o	projeto	Construindo	
Sorrisos	também	demonstra	um	
aspecto	muito	 importante:	 aju-
da	 a	 projetar	 a	 faculdade	 para	
além	do	campus	universitário.

A partir da esquer-
da, o conselhei-
ro do CFO, Prof. 
Dr. Rubens Côrte 
Real, o diretor da 
FOUSP, Dr. Carlos 
de Paula Eduar-
do, o presidente 
do CROSP, Dr. Emil 
Razuk, e o arqui-
teto Ruy Ohtake.

Ao lado, atendimento de 
profissionais às crianças 
da comunidade.
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prefeito de São Paulo, 
Dr. Gilberto Kassab, 
inaugurou, no últi-
mo dia 8 de maio, a 

Clínica Odontológica Especializada 
Parelheiros “Dra. Yvette Viegas”. 
Parelheiros era uma região prio-
ritária por ser uma das mais dis-
tantes (a 50 km da Praça da Sé) e 
carentes da cidade tanto de profis-
sionais quanto de recursos. Além 
de atender uma comunidade sem 
acesso a atendimento odontológi-
co adequado, a medida valoriza a 
Odontologia e aumenta o merca-
do de trabalho para os cirurgiões-
dentistas.
 Segundo o Dr. Marco Antonio 
Carvalho de Lima, coordenador de 
Saúde Bucal da Regional de Saúde 
Sul, a clínica terá sete cirurgiões-
dentistas. Serão três especialistas em 
Endodontia, um em Periodontia, 
um em Cirurgia Oral Menor, um 
em Semiologia e um Protesista. 
Esses profissionais terão condições 
de fazer cerca de 500 consultas por 
mês.
 Instalada em uma ampla 
casa, a clínica terá quatro con-
sultórios completos, sala de raios-
X, sala de esterilização, sala de 
expurgo, sala de recepção e espe-
ra, três banheiros e dependên-
cias para um futuro laboratório 
de prótese. Foram investidos 
R$ 42 mil na reforma e na ins-
talação de armários. A Secretaria 
Municipal de Saúde forneceu os 
instrumentais, a autoclave e os 
compressores. A Subprefeitura de 
Parelheiros realizou as obras do 
entorno e o Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo 
contribuiu com a doação de obje-
tos como cestos de lixo e placas 
indicativas.

O
Prefeitura de São Paulo inaugura clínica odontológica em Parelheiros

Serão contratados sete cirurgiões-dentistas que deverão fazer cerca de 500 consultas por mês.

 Segundo Dr. Marco de 
Lima, será instalada mais uma clí-
nica na cidade, em M’Boi Mirim. 
“A previsão inicial é de que em 
três meses esteja pronto o Centro 
de Especialidade Odontológica 
nessa região. Como o governo 
federal não repassa mais recur-
sos, vamos ter que montar com 
recursos municipais”, explica. Ele 
diz que, na verdade, o que falta 
naquela região é uma adaptação 
e melhoria das condições da sala, 
muito pequena, paras quantidades 
de equipamentos que há.
 Na inauguração da clínica 
em Parelheiros, estavam presentes, 
além do próprio Prefeito Gilberto 
Kassab, o presidente do CROSP, 
Dr. Emil Adib Razuk, o conse-
lheiro tesoureiro Dr. Francisco 
Couto Mota e os vereadores 
Gilberto Natalini, Mário Dias, 
Edivaldo Estima, Milton Leite e 
Antonio Goulart, o representante 
da Secretaria Municipal da Saúde, 
Dr. Paulo Kron, a coordenado-
ra Regional de Saúde Sul,  Dra. 
Jane Eston Armond, o Deputado 
Estadual Dr. Milton Flávio, o 

 Na inauguração da 
Clínica de Parelheiros, Dr. Emil 
Adib Razuk teve a oportunidade 
de abordar com o Prefeito Dr. 
Gilberto Kassab a questão da 
isonomia salarial dos cirurgiões-
dentistas com os médicos da rede 
municipal de saúde. Dr. Emil 
observou que o setor odontoló-
gico da prefeitura está defasado. 
Segundo ele, o último concurso 
público para a classe foi realizado 
há dois anos, graças ao empenho 
do CROSP, da AOPMSP e do 

Revalorização dos cirurgiões-dentistas da Prefeitura
Vereador Gilberto Natalini - pre-
sidente na época da Comissão de 
Saúde da Câmara Municipal -, e 
do então Vereador Carlos Neder, 
hoje deputado estadual.
 Há hoje cerca de 455 
cirurgiões-dentistas que pode-
riam dar assistência odontológica 
à população carente. “A preocu-
pação não deve ser apenas com 
questões constitucionais (saúde é 
um direito do cidadão e um dever 
do Estado), mas com o aspecto 
humano e social”, disse Dr. Emil.

Subprefeito de Parelheiros Walter 
Tesch, o presidente da Associação 
Odontológica da Prefeitura de São 
Paulo, Dr. Rubens S. Orlandi, e a 
coordenadora municipal de Saúde 
Bucal, Dra. Maria Candelária 
Soares.

Centro Odontológico Especia-
lizado de Parelheiros inaugu-
rado em maio pela Prefeitura.
Abaixo, Dr. Emil Razuk, o 
Deputado Milton Flávio, o 
conselheiro Francisco Couto 
Mota e a equipe da clínica.
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	 No	 último	 dia	 10	 de	
abril,	o	Prof.	Dr.	Gilberto	Pucca,	
a	 convite	 do	 Dr.	 Paulo	 Muzetti,	
coordenador	 de	 saúde	 bucal	 da	
Secretaria	Municipal	de	Barretos,	
participou	da	cerimônia	de	inau-
guração	das	unidades	dos	Centros	
de	 Especialidade	 Odontológica	
da	 prefeitura	 e	 da	 Faculdade	
de	 Odontologia	 –	 FEB.	 O	 Dr.	
Gilberto	Pucca	conheceu	também	
as	 instalações	 do	 departamen-
to	 de	 Odontologia	 da	 Fundação	
Pio	 XII–Hospital	 do	 Câncer	 de	
Barretos.	
	 Os	 trabalhos	 realizados	
pela	equipe	odontológica	são	coor-
denados	pelo	Dr.	Hélio	Tanimoto,	
que	 desenvolve	 um	 trabalho	 em	
prevenção,	 tratamento	 básico	 e	
de	 próteses	 buco-maxilo-facial.	
O	CROSP	foi	 representado	pelo	
Dr.	 Lúcio	 Pereira,	 presidente	 da	
APCD.	
	 Barretos	 já	 realiza	 tra-
balhos	 na	 área	 de	 Endodontia,	
Periodontia,	 Cirurgia	 e	 também	
em	 pacientes	 especiais.	 No	 ano	
passado,	a	rede	pública	municipal	
atendeu	mais	de	35	mil	pessoas.	O	

SAÚDE PÚBLICA

Barretos ganha unidades do CEO

CEO	terá	dez	cirurgiões-dentistas	
especializados,	 11	 auxiliares	 de	
consultório	dentário,	quatro	con-
sultórios	 de	 última	 geração	 com	
os	instrumentais	necessários	para	
que	 possam	 ser	 realizados	 todos	
os	 procedimentos	 preconizados	
pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 como	
bomba	a	vácuo,	bisturi	eletrônico,	
ar	condicionado	entre	outros	equi-
pamentos.	O	centro	da	prefeitura	
atenderá	a	população	da	cidade	e	
o	da	Faculdade,	os	municípios	da	
DIR	IX.
	 O	 agendamento	 para	 os	
pacientes,	 que	 deverão	 apresen-
tar	o	cartão	do	Sistema	Único	de	
Saúde,	será	feito	através	de	enca-
minhamento	 do	 posto	 de	 saúde	
para	 a	 unidade	 especializada.	
Segundo	o	coordenador	de	Saúde	
Bucal	 do	 município,	 Dr.	 Paulo	
Muzetti,	a	intenção	da	Secretaria	
da	 Saúde	 de	 Barretos	 é	 oferecer	
aos	 cirurgiões-dentistas	 todas	 as	
condições	 de	 trabalho,	 para	 que	
os	 colegas	 possam	 desempenhar	
seu	trabalho	com	toda	a	qualidade	
possível.	“Com	isso,	quem	ganha	
são	os	munícipes”.

Prof. Dr. Gilberto Pucca, Dr. José Luiz Iunes, Dr. Paulo Muzetti, 
Dr. Luiz Carlos Lorenzi e Dr. Lúcio Pereira.

Centro de especialidades em saúde 
bucal começa a operar em Itapira

	 Maior	qualidade	no	aten-
dimento	à	saúde	bucal.	É	o	que	se	
pretende	oferecer	com	a	inaugura-
ção,	no	dia	28	de	abril,	do	Centro	
de	 Especialidades	 Odontológicas	
de	Itapira.	A	cidade	foi	a	primeira	
da	região	de	São	João	da	Boa	Vista	
a	receber	uma	clínica	e	recursos	de	
R$	40	mil	para	eventuais	reformas	
e	aquisição	de	acessórios.	O	muni-
cípio	 também	 receberá	 por	 mês	
R$	6,6	mil	para	custear	materiais	
de	consulta.
	 Na	 cerimônia	 de	 inau-
guração,	 estiveram	 presentes	 o	
Coordenador	de	Saúde	Bucal	do	
Ministério	 da	 Saúde,	 Prof.	 Dr.	
Gilberto	 Pucca,	 o	 secretário	 do	
CROSP,	 Dr.	 Luiz	 Roberto	 da	
Cunha	 Capella,	 e	 autoridades	
municipais	 como	 o	 Prefeito	 Dr.	
Antonio	Bellini	e	o	Coordenador	
Municipal	 de	 Saúde	 Bucal,	 Dr.	
Vladen	 Vieira.	 Pucca	 disse	 que	
a	 instalação	 do	 CEO	 é	 fruto	 de	
trabalho	 árduo	 de	 vários	 setores	
administrativos	das	esferas	muni-
cipal,	estadual	e	federal.
	 Para	ele,	a	instalação	des-

sas	clínicas	é	uma	ousadia	e	tenta	
preencher	 um	 vácuo	 numa	 área	
da	 saúde	 pública	 muito	 carente.	
Segundo	 Pucca,	 já	 são	 mais	 de	
400	CEOs	instalados	no	país.	O	
Prefeito	 de	 Itapira,	 Dr.	 Antonio	
Bellini,	 destacou	 o	 trabalho	 em	
saúde	bucal	nas	Unidades	Básicas	
de	 Saúde,	 mas	 reconheceu	 que	
com	o	centro,	a	assistência	à	saúde	
bucal	com	atendimento	especiali-
zado	será	agora	possível.
	 Ao	todo	são	cerca	de	dez	
funcionários,	dos	quais	seis	cirur-
giões-dentistas,	que	trabalharão	no	
CEO.	A	equipe	vai	prestar	atendi-
mento	nos	períodos	da	manhã	 e	
à	tarde	com	várias	especialidades	
com	 atendimento	 às	 gestantes,	
diabéticos	 e	 adolescentes.	A	pre-
visão,	 segundo	 o	 Coordenador	
Municipal	 de	 Saúde	 Bucal,	 Dr.	
Vladen	Vieira,	é	de	que	sejam	rea-
lizados	até	500	atendimentos	por	
mês	em	Endodontia,		Periodontia	
e	 Cirurgia,	 em	 especial	 o	 câncer	
bucal.	 Esses	 casos,	 disse	 Vladen,	
serão	 encaminhados	 para	 a	 rede	
municipal	de	saúde.

Dr. Antonio Bellini, Dr. Luiz Roberto Cunha Capella, Prof. Dr. Gil-
berto Pucca e Dr. Vladen Vieira.
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POLÍTICA

or iniciativa do Deputado 
Estadual Carlos Neder, foi 
lançado, em 25 de abril, na 
Assembléia Legislativa de 

São Paulo, o Fórum Suprapartidário 
em Defesa do Sistema Único de 
Saúde e da Seguridade Social. 
O Fórum, criado por meio da 
Resolução nº 845/2005, apresen-
ta sugestões sobre as políticas de 
saúde e seguridade social no Estado 
de São Paulo, visando à afirma-
ção do SUS, do Sistema Único de 
Assistência Social e das diretrizes 
comuns que definem o conceito de 
Seguridade Social no âmbito dessas 
áreas e da Previdência Social.
 O evento contou com 
as presenças do cardiologista 
Prof. Dr. Adib Jatene, do pedia-
tra e médico em saúde públi-
ca, Dr. Gilson de Carvalho, 
do ex-Secretário Municipal de 
Educação de São Paulo, Prof. Dr. 
José Aristodemo Pinotti, e do 
Deputado Federal, Dr. Roberto 
Gouveia.
 Para Dr. Gilson de 

Fórum Suprapartidário em Defesa do SUS e da Seguridade Social
A iniciativa foi do Deputado Estadual Carlos Neder e teve a presença de autoridades como o cardiologista Prof. Dr. 
Adib Jatene.

Carvalho, o fórum foi importan-
te na medida em que colocou em 
discussão a necessidade de mobili-
zar as pessoas em defesa da saúde 
e da saúde dentro do contexto da 
seguridade social, cujo conceito 
foi estabelecido na Constituição 
Federal de 1988, reunindo sob os 
mesmos princípios doutrinários 
as áreas de Saúde, Previdência e 
Assistência Social. No caso do 
Sistema Único de Saúde, a legis-
lação intraconstitucional mais 
importante, conhecida como Lei 
Orgânica da Saúde (Leis nº 8.080 
e 8.142), é de 1990. 
 Para o Deputado Federal 
José Aristodemo Pinotti, é muito 
importante prestigiar o SUS e seus 
princípios. “Cada vez mais, há 
um brutal distanciamento entre 
o SUS da Constituição e o SUS 
que se pratica - uma caricatura 
disforme da instituição que nós 

sonhamos.” 
 Para Pinotti, a solu-
ção é, em primeiro lugar, 
organizar a atenção primária, 
a atenção integral, multipro-
fissional, que atenda a todos 
os problemas de menor 
complexidade, aliviando os 
hospitais. “Os governos têm 
errado na organização do 
sistema de saúde, basta cor-
rigir”, diz.
 O Deputado Federal 
Dr. Roberto Gouveia consi-
derou o fórum importantís-
simo na direção de “recolher 
energia e construir força, 
argumento e convencimen-
to para que possamos conti-
nuar implantando essa pro-
posta belíssima que, como 
disse Sergio Arouca, é um 
verdadeiro projeto civiliza-
tório para o Brasil”.

A partir da esquerda: a conselheira Dra. Maria Lucia Zarvos Varellis, o cardiologista Prof. Dr. Adib 
Jatene, o conselheiro Dr. Marco Antonio Manfredini, o Deputado Estadual Dr. Carlos Neder, o pre-
sidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, e as conselheiras Dras. Neide Aparecida Biscuola e Eunice 
Cristina Gardieri.P
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GERAL

	 A	Associação	Paulista	dos	
Cirurgiões-Dentistas	 realizou	
no	dia	24	de	maio	a	eleição	para	
os	 novos	 membros	 da	 direto-
ria:	 presidente	 e	 vice-presidente	
da	 APCD	 Central	 e	 Regionais,	

além	da	direção	dos	departamen-
tos	 científicos	 e	os	membros	do	
Conselho	Nova	Geração	e	Con-
selho	Acadêmico,	composto	por	
representantes	das	faculdades	de	
Odontologia.	 Os	 associados	 da	
APCD	compareceram	às	urnas.
	 A	apuração	dos	votos	foi	
feita	 no	 mesmo	 dia	 pelo	 presi-
dente	 do	 Conselho	 Eleitoral	 e	
por	 membros	 do	 CoEl	 e	 fiscais	

das	chapas	concorrentes.	O	ven-
cedor	da	eleição	para	presidente	
da	APCD,	com	3.283	votos,	foi	o	
candidato	Silvio	Jorge	Cecchetto,	
membro	da	chapa	1	–	Lealdade.	
A	chapa	é	composta	por	Wilson	
Chediek	 (1º	 vice-presidente),	
Cristina	Maria	Dumit	Sewell	(2º	
vice-presidente),	 Maria	 Lucia	
Zarvos	 Varellis	 (secretária-geral)	
e	Eduardo	Inada	(tesoureiro).	

APCD realiza eleições para novos membros da sua diretoria
	 O	candidato	Guido	Mal-
tagliati,	da	chapa	3	–	Superação,	
apareceu	em	segundo	lugar	com	
1.863	votos	e,	por	último,	Hire-
be	Rodrigues	de	Sousa,	candida-
to	 da	 chapa	 2	 –	 Justapcd,	 com	
937	 votos.	 A	 eleição	 ainda	 teve	
65	votos	brancos	e	101	votos	nu-
los,	 totalizando	 os	 6.249	 votos.	
O	CROSP	cumprimenta	os	no-
vos	diretores	eleitos.

	 O	colega	Dr.	Clovis	Tharcisio	
Prada,	associado	remido	da	APCD	
Central	 e	 conselheiro	 efetivo	 do	
Conselho	 Fiscal	 (gestão	 2005-
2007),	tomou	posse	como	gover-
nador	 do	 Rotary	 Clube	 de	 São	
Paulo.	 Especialista	 em	 cirurgia	 e	
traumatologia	buco-maxilo-facial,	
foi	presidente	do	Colégio	Brasileiro	
de	Cirurgia	e	Traumatologia	Buco-
maxilo-facial.	Tem	 cinco	 filhos	
com	a	esposa	e	colega	Dra.	Maria	
Stela	 Graziani	 Prada,	 filha	 do	

grande	e	saudoso	professor	Mario	
Graziani.
	 O	 Distrito	 de	 São	 Paulo	
é	 composto	 por	 54	 clubes	 e	te-
rá,	pela	primeira	vez	em	seus	84	
anos	de	existência,	um	cirurgião-
dentista	como	seu	governador.	O	
Rotary	 International	 tem	 como	
característica	 atuação	 	 marcan-
te		 junto	 à	 comunidade	 (local	 e	
internacional),	bem	como	a	busca	
intensa	e	abrangente	da	compre-
ensão	e	da	paz	entre	os	povos	de	

todo	o	mundo.	O	presidente	e	os	
conselheiros	 do	 CROSP	 congra-
tulam	com	a	posse	do	Dr.	Clovis.

Cirurgião-dentista toma posse como Governador de Rotary - São Paulo 

	 No	dia	7	de	junho,	o	Dr.	
Emil	Adib	Razuk	foi	homenagea-
do	pela	APCD	de	Jaboticabal	que	
batizou	sua	IX	Jornada	Odontoló-
gica	com	o	nome	do	presidente	do	
CROSP.	O	evento	comemorou	os	
50	anos	da	Regional.
	 Estavam	 presentes	 no	 ju-
bileu	de	ouro	da	APCD	-	Jabotica-
bal	 os	 ex-presidentes	 da	 entidade	
(veja	foto	ao	lado)	Dr.	Enio	Verar-
dino	(1964-1966),	Dr.	Waldemar	
Fráguas	(1966-1968),	Dr.	Celeste	
Poli	(1972-1974),	Dr.	Esio	Bruno	
Brusadin	(1974-1976,	1984-1986	

e	 2002-2006),	 Dr.	 Olavo	 Morei-
ra	(1976-1978	e	1988-1990),	Dr.	
Roberto	 Labella	 (1978-1980),	
Dr.	 Ennes	 José	 Taverna	 (1982-
1984),	 Dr.	 José	 Ernesto	 Poli	
(1986-1988),	 Dr.	 Eduir	 Baptista	
Constant	(1990-1992),	Dr.	Carlos	
A.	 F.	 de	 Lima	 (1992-1994),	 Dr.	
Fernando	 A.	 A.	 Martins	 (1994-
1996),	Dra.	Márcia	N.	de	Olivei-
ra	 (1996-2000)	e	Dr.	Adriano	B.	
Brusadin	 (2000-2002),	 além	 do	
Dr.	Wilson	Chediek	e	do	Dr.	Jairo	
Corrêa,	 presidente	 da	 Sociedade	
Paulista	de	Odontologia.

APCD de Jaboticabal realiza a 
IX Jornada Odontológica “Dr. Emil Adib Razuk”
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CUMPRIMENTOS/CURTAS
Dra. Anna Carolina Horliana defende 

mestrado
	 A	Dra.	Anna	Carolina	R.	
Tempestini	Horliana	(a	segunda	a	
partir	 da	 direita	 na	 foto),	 mestre	
em	 Clínica	 Integrada	 pela	 USP,	
defendeu	 sua	dissertação	de	mes-
trado	 pelo	 programa	 de	 pós-gra-
duação	 em	 Ciências	 Odontoló-
gicas	 -	Área	de	Clínica	 Integrada	
da	 Faculdade	 de	 Odontologia	 da	
USP.	 O	 trabalho	 “Avaliação	 da	

duração	 anestésica	 sob	 influência	
da	hialuronidase	 injetada	 isolada-
mente	 no	 bloqueio	 pterigoman-
dibular”	 foi	 aprovado	 pela	 banca	
examinadora	composta	pelos	Pro-
fs.	Drs.	Maria	Aparecida	Borsatti	
(orientadora	 da	 FOUSP),	 Flavio	
Eduardo	Guillin	Perez	(FOUSP),	
à	esquerda,	e	Paulo	Zárate	Pereira	
(UFMS),	à	direita.

Dra. Sandra Duailibe abraça a música
	 A	 cirurgiã-dentista	 Dra.	
Sandra	 Duailibe	 vem	 de	 uma	 fa-
mília	 de	 artistas.	 Aos	 cinco	 anos	
de	idade	já	freqüentava,	em	Belém,	

escola	 de	 musicalização	 e	 estudou	
piano	clássico	por	nove	anos.	Mas	
sua	paixão	sempre	foi	o	canto.	Em	
1999,	 gravou	 seu	 primeiro	 CD	
Demo.	No	ano	seguinte,	gravou	o	
segundo	CD	e	passou	a	participar	
de	shows,	gravou	em	CDs	de	res-
peitados	 compositores	 	–	Antenor	
Bogéa,	em	2004,	e	Salgado	Mara-
nhão,	em	2005,	ao	lado	de	talento-
sos	 cantores	 como	Elba	Ramalho,	
Paulinho	 da	 Viola	 e	 Alcione.	 No	
ano	passado,	resolveu	se	dedicar	ao	
canto	profissionalmente.

Dra. Haroldo José Campos Lima recebe 
título de mestre com louvor

	 O	Dr.	Haroldo	José	Cam-
pos	Lima,	cirurgião-dentista	buco-
maxilo-facial,	apresentou	a	sua	defe-
sa	de	mestrado	com	o	título	“Ação	
do	laser	visível	de	baixa	intensidade	
sobre	 diferentes	 culturas	 de	 fibro-
blastos”	no	dia	15	de	março	deste	
ano	 no	 auditório	 do	 Campus	 Li-
berdade,	em	São	Paulo.	

	 A	 banca	 examinadora	 foi	
composta	(a	partir	da	esquerda	na	
foto)	pelos	Profs.	Drs.	Lúcio	Fri-
go,	Walter	João	Genoveses	(orien-
tador)	 e	Artur	Cerri.	O	 título	de	
mestre	 foi	 concedido	com	 louvor	
(nota	 10)	 ao	 Dr.	 Haroldo	 José	
Campos	 Lima	 (o	 segundo	 da	 es-
querda	na	foto).
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CURTAS

EMPREGO

Ofereço meus serviços de ajuste oclusal, 
ATM, disfunção temporo mandibular, dor 
orofacial e reabilitação oral,  tenho dispo-
nibilidade de atender em consultórios de 
colegas. Tel: 9201-8211.

VENDE

Consultório completo bem equipado, por-
teira fechada ou avulso em São Bernardo 
do Campo, SP. Dr. Helcio 9132-1780 ou 
4367-5492.

VENDE

Instrumentais de cirurgia (forceps, ala-
vancas, osteotomos, afastadores), ASH 
(england) - EDLO Stainless - Duflex. 
Flávia. Tel: 9392-2315 / 5575-4249 (noite).

VENDE

Cadeira Kavo Senior E completo, com fonte 
da fibra óptica, e adaptação da garrafa 
Pet. E outros componentes no valor de 
5.000,00R$. Frete por responsabilidade do 
comprador. Tratar com Dra. Marly Melhem, 
Tel: 3229-8592 e-mail:drmmr@terra.com.br.

VENDE

Pino FKG 150,00, escala de cor vivodent 
(ivoclar) 350,00, óculos de proteção inco-

lor 5,00, lamparina de vidro 5,00, faca p/ 
gesso 3,00, espátula p/ gesso 3,00 pinça 
palmer 25,00, perfurador de eyseworth 
28,00, grampo p/ isolamento absoluto 
(209,211,14, 14A, 26,28,29,206) 15,00 
cada, alicate p/ ortodontia (141,109, 139) 
30,00 cada, alicate binlão ortopedia 70,00, 
fio dentaurum 0,9 10 m 60,00, fio morelli 
(0,8) 50 gr 6,00, torre para arco de hawley 
60,00, distalador dentaurum 10,00. Tratar 
c/ Marcia: 8184-8446.

VENDE OU ALUGA

Conj comercial com 40 m² com ponto for-
mado de 12 anos em funcionamento com 
clientela formada, já possui equipamento 
e sala de recepção, em local de excelente 
movimento na Av. Lins de Vasconcelos 1042 
conj 154 15 andar. Tratar com dra Denise 
19-9749-1900 ou 19-3237-5119 e-email 
dra_denisealmeida@hotmail.com

ALUGA

Consultório odontológico completo com 
raios X. Rua Pirapora, 177. Tratar com Dr. 
Razuk. Tel: (11) 3884-4436/2628.

ALUGA

Consultório odontológico completo com 01 
vaga de garagem em edificio comercial, 
Pinheiros. Tipos de locação: periodo (05 
horas), por dia ou por mês. Dra. Jacy. Tel. 
3815-5257/9104-9425.

CLASSIFICADOS APCD - Rio Preto comemora 
80 anos de fundação

Os classificados devem ser enviados para imprensa@crosp.org.br e conter informa-
ções do serviço e contato do interessado.

Jubileu do Dr. José Dílson de Menezes

A editora Imprece lançou o li-
vro do Dr. José Dílson Vascon-
celos de Menezes “Jubileu de 
atuação no magistério superior 
– 1956-2006”. A obra traz o 
extenso currículo do professor 
cearense em 50 anos de carreira 
acadêmica. Exemplo de profes-
sor, reconhecido e admirado 
pelos colegas, ele já foi vereador 
e participou da primeira dire-
toria do Conselho Federal de 
Odontologia.

 A Associação Paulista de 
Cirurgiões-Dentistas - Regional de 
São José do Rio Preto - comemo-
rou no dia 5 de maio seus 80 anos 
de fundação. A entidade, ao longo 
desse tempo, atendeu aos interesses 
de seus associados, proporcionan-
do aos profissionais atualizações 

voltadas à Odontologia, como de-
senvolveu intensas aividades sociais, 
científicas, culturais e filantrópicas.
 Para comemorar a data, 
foi realizado um jantar que contou 
com a presença de lideranças de en-
tidades da classe, como o presidente 
do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk.

Dr. Dahul Tava-
res Pelizaro lança 

livro
 O cirurgião-dentista Dr. 
Dahul Tavares Pelizaro acaba 
de lançar seu livro Pronuncia-
mento & Vida na Odontolo-
gia. Formado pela Faculdade de 
Odontologia da USP, em Ribei-
rão Preto, Dr. Dahul realça um 
período áureo da Odontologia 
com distinções e destaques que 
marcam vidas e comunidades 
ligadas ao contexto da obra. O 
livro traz a marca  fidedigna e 
dos ideais do autor.

Plínio Modaffore e 
Bernardino Mar-
ques são co-auto-

res da obra
 Prefaciado pelo secretá-
rio-conselheiro do CROSP, Dr. 
Luiz Roberto Cunha Capella, 
o livro trata da importância da 
administração, da visão histó-
rica e sua relação com a profis-
são, cálculo de custo e tabelas 
de honorários, condições funda-
mentais para a manutenção de 
um consultório dentário. Para 
o Dr. Capella, é um livro atual, 
de autoria de profissionais inte-
ressados nas novas tendências da 
Odontologia.
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AUTARQUIA

Conselho Regional de 
Odontologia de São 
Paulo realiza pela quar-
ta vez auditoria inde-

pendente como forma de resguar-
dar o dinheiro arrecadado com as 
anuidades dos inscritos e aplicar 
esses recursos para beneficiar a 
classe odontológica. Essa é uma 
preocupação constante da autar-
quia, que, além desse controle 
interno, está submetida todo ano 
a outras duas rígidas auditorias: a 
do Conselho Federal de Odonto-
logia e a do Tribunal de Contas 
da União.
 A auditoria, contratada 

por licitação pública, tem como 
propósito analisar as demons-
trações contábeis do período de 
21 de abril de 2001 a 31 de de-
zembro de 2001 e dos exercícios 
de 2002 a 2006, elaboradas de 
acordo com o estabelecido na Lei 
4.320/64 e normas do Conselho 
Federal de Contabilidade.
 A prestação de serviço in-
clui a revisão dos cálculos e valo-
res das cotas transferidas ao Con-
selho Federal de Odontologia e 
dos controles internos, abrangen-
do as áreas de finanças, pessoal, 
compras e licitações, e cadastral 
(devedores, cobrança normal, dí-

CROSP contrata auditoria interna
Medida visa auditar demonstrações financeiras.

O vida ativa, etc.) para certificar se 
as normas internas e regulamenta-
ções legais específicas estão sendo 
cumpridas. Serão examinados os 
documentos, os cálculos e valores 
das receitas e despesas do exercí-
cio. Será verificada a liquidação 
subseqüente, ou seja, pagamentos 
e recebimentos.
 A equipe de trabalho, que 
realiza a auditoria, é composta 
por profissionais da área de con-
tabilidade. No último dia de cada 
visita, são discutidos pelo respon-
sável pela auditoria e por um di-
retor ou conselheiro do CROSP, 
os pontos relevantes encontrados, 

a fim de sanar possíveis dúvidas 
geradas durante a execução dos 
trabalhos, antes da elaboração do 
relatório final.
 Nos relatórios da pres-
tação de serviço, deverá constar 
memorando, em separado, das 
demonstrações contábeis, por 
departamento examinado, sobre 
controles internos, procedimen-
tos contábeis, administrativos e 
normas regulamentares, identi-
ficando os problemas encontra-
dos, as possíveis conseqüências, e 
recomendando quais os procedi-
mentos a serem adotados para sua 
regularização e melhoria.

 A fiscalização do Conselho 
Regional de Odontologia de São 
Paulo abriu, no dia 4 de abril, bole-
tim de ocorrência na delegacia de 
Mongaguá contra Telma Otaviano 
Galvão da Silva por exercício ile-
gal da profissão. Telma se passava 
por cirurgiã-dentista, mas ao ser 
inquirida pelo fiscal Dr. José Luiz 
Negrinho, admitiu que era, na ver-
dade, técnica em prótese dentária 
sem registro profissional.
 Em janeiro deste ano, o 
CROSP fora acionado por denún-
cia anônima. No mesmo mês, foi 
realizada diligência no consultó-
rio da sra. Telma. Em razão de o 
consultório ter sido encontrado 
fechado, a fiscalização retornou 
em março. Dessa vez, consegui-
ram falar com a profissional que se 
apresentou como cirurgiã-dentis-
ta, apesar de não ter apresentado 
nenhum documento que compro-
vasse sua condição. Em seguida, 

Fiscalização do CROSP flagra exercício ilegal da profissão
Técnica em prótese dentária não tinha registro no Conselho e se passava por cirurgiã-dentista em Mongaguá.

afirmou ser também técnica em 
prótese dentária e alegou que não 
tinha sua carteira funcional em 
mãos, porque teria sido roubada, 
em setembro de 2005.
 Face à suspeita de exer-
cício ilegal da profissão, a fisca-
lização levantou os dados da sra. 
Telma no Conselho e foi consta-
tado que a fotografia constante 
no prontuário não correspondia à 
pessoa encontrada nas diligências 
anteriores. 
 O fiscal Dr. José Luiz 
Negrinho entrou em contato por 
telefone com a verdadeira cirurgiã-
dentista Telma Otaviano Galvão 
da Silva (CROSP 31619). No dia 
4 de abril, a fiscalização junto com 
a Vigilância Sanitária fez nova 
diligência. A pretensa Dra. Telma 
foi novamente indagada se havia 
providenciado seus documentos. 
Diante da resposta negativa, o fis-
cal mostrou o prontuário da ver-

dadeira cirurgiã-dentista e pergun-
tou se ela conhecia a pessoa que 
constava na foto do documento. 
Diante da circunstância, ela admi-
tiu que não era cirurgiã-dentista 
e sim técnica em prótese dentária 
e técnica em higiene dental sem 
registro no CROSP, tendo sido 
acadêmica em Mogi das Cruzes.

Diante dos fatos, foi aber-
to BO contra ela e lacrado o con-
sultório dentário por exercício 
ilegal da profissão, além de o auto 
de infração ter sido dirigido à pro-
prietária por manter estabeleci-
mento com atendimento à saúde 
sem autorização sanitária, infrin-
gindo a legislação e por não man-
ter responsável técnico habilitado.

Esclarecido o episódio, a 
verdadeira cirurgiã-dentista Dra. 
Telma Otaviano Galvão da Silva 
foi informada dos desdobramen-
tos e de que o CROSP adotará as 
providências cabíveis conjunta-

mente com a Vigilância Sanitária. 
A questão agora está sendo inves-
tigada pela Polícia Civil.

Consultório dentário lacrado 
pelo CROSP e pela Vigilância 
Sanitária, em Mongaguá.
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