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Para garantir a lisura das eleições, será adotado
pela primeira vez o voto eletrônico
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Cerca de 42mil inscritos do Conselho
Regional de Odontologia, em condições
legais de voto, preparam-se para eleger os
novos conselheiros da autarquia. É uma data
importante. Significa o retorno à
normalidade. O CROSP viveu tempos
difíceis. Sofreu cinco anos com uma
intervenção federal que menosprezou a
classe, abandonou as seccionais, não lutou
pelas justas reivindicações dos profissionais
e teve uma de suas contas julgada irregular
pelo TCU. Os cirurgiões-dentistas não
querem mais correr o risco de verem o
Conselho nas mãos de quem não os
represente bem. A saída é comparecer às
urnas.

Página 4

VACINACAO
CROSP realiza terceira
fase de imunização dos
profissionais no dia 15

de fevereiro
Peaginas 7 e 8

Programação educativa
de saúde bucal na TV

Cultura
Página 20

Abaixo os
candidatos a

conselheiros da
Chapa 1

Efetivos: Nº De Inscrição
no Crosp

Emil Adib Razuk                       0061
Francisco Couto Mota               1548
Ideval Serrano                         5641
Luiz Roberto da Cunha Capella 15908
Rubens Corte Real de Carvalho 8261

Suplentes:
Neide Aparecida Sales Biscuola 19915
Claudio Yukio Miyake                37416
Adriano Albano Forghieri          48096
Nélson José Modesto Guidio     31340
Leila Viana                              39112

Confira o programa da
Chapa 1 na Página 5
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Editorial

A Hora do VHora do Voto
A democracia é o regime de governo que se caracteriza

pela liberdade do ato eleitoral, pela divisão dos poderes e
pelo controle da autoridade.

Pode até não ser perfeito, mas é, reconhecidamente, o
melhor de todos.

Estou escrevendo isso para lembrar que nos dias 14 e 15
de fevereiro haverá eleições no CROSP.

O ritual democrático foi seguido à risca, de acordo com
os dispositivos do Regimento Eleitoral: o Edital foi publicado
no Diário Oficial da União, de 14 de novembro de 2002 e,
repetido, em jornal de grande circulação em São Paulo, no
dia 16 de novembro de 2002. Permaneceu afixado na sede
da entidade e foi noticiado no jornal do CFO para todo o
Brasil. O prazo de inscrição de chapas terminou em 15 de
janeiro de 2003 às 17:00 horas. Somente se inscreveu para
a disputa a Chapa 1 – Trabalho, Valorização e Dignidade.

Não se diga que houve desinteresse, pois várias pessoas
compareceram à sede do CROSP para conhecimento do
edital. Consultas foram feitas no interior, angariando apoio.
Mas ninguém mais se inscreveu. A chapa é única e tal fato
serve para demonstrar a grande confiança da classe nos atuais
dirigentes, mas, por outro lado, aumenta muito a nossa
responsabilidade.

Entre nós eu lhes digo: foi com certa emoção e muita
alegria que recebemos tal demonstração de estima da
classe odontológica.

Mas, o fato de existir somente uma chapa, não significa
que seus integrantes já estejam eleitos. Pois a lei exige que
votem, no mínimo, metade mais um dos inscritos em
condições de voto. Ou seja, algo em torno de 22.000
sufrágios. Se não for obtido esse “quorum”, a eleição não
valerá, devendo ser repetida dentro de 20 dias. Persistindo a
situação, o Conselho Federal decretará intervenção, o que
ninguém deseja, pela experiência passada, que não queremos
recordar e, muito menos, repetir.

Votar é preciso, é importante, pois se trata da
demonstração de nossa cidadania e um dos mais sagrados
deveres do cidadão.

Para facilitar o cumprimento da obrigação legal de votar,
as eleições em São Paulo serão realizadas em 2 dias: 14 (sexta)
e 15 (sábado) de fevereiro.

Na Capital haverá urnas eletrônicas, cedidas pelo TRE,

em todas as seccionais e na sede,
interligadas. O colega poderá
votar onde lhe for mais
conveniente, pois, ao registrar
o seu voto, imediatamente seu
nome será bloqueado nas
demais urnas.

No interior, o voto,
ainda desta vez, será por
c o r r e s p o n d ê n c i a ,
através do sistema
porte-pago. Não há
necessidade de selo,
nem de qualquer
outra providência, a
não ser preencher a
papeleta com seus dados e
assinatura, marcar o seu voto e
colocá-lo no envelope menor, juntando no envelope maior,
que será fechado e postado no Correio.

Tal procedimento também é válido para o colega que, nos
dias da eleição, por qualquer motivo (férias, por exemplo),
não for se encontrar na Capital. Poderá enviar seu voto, de
onde se encontrar, porém com a devida antecedência, de tal
forma que chegue ao CROSP até o dia 15 de fevereiro.

Dia de Eleição é dia de festa, de reencontro dos amigos,
de colaborar para um maior reconhecimento de sua
profissão, através do esforço dos seus representantes
legitimamente eleitos.

Só há uma recomendação a fazer. Se votar por corres-
pondência, faça-o logo, pois voto fora do prazo é voto nulo.

Sempre confiamos em nossos colegas, que nunca nos
decepcionaram em toda a nossa vida dedicada ao serviço da
Odontologia. Então vimos lhes pedir que não deixem de votar,
pois é muito importante demonstrar para a sociedade que
estamos unidos, somos conscientes, politizados e responsáveis.
Que sabemos muito bem que só com a participação
democrática, realizada através do voto, iremos obter
reconhecimento, valorização e atendimento às nossas
reivindicações.

Um grande abraço do
Emil Adib Razuk

Presidente

Dr. Emil Adib Razuk,
presidente do CROSP
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a) Usar a cédula de votação fornecida pelo CROSP
que deverá ser
colocada no envelope menor;

b) O voto deverá ser marcado com caneta azul ou preta;
c) Colocar o envelope menor contendo o voto no envelope maior

(porte pago), endereçado ao Conselho Regional de odontologia
de São Paulo com a declaração “FIM ELEITORAL” em destaque;

d) Indicar, no envelope maior, com letra legível, o nome do remetente
e sua inscrição no Conselho, seu endereço completo ou localidade
onde se encontra, caso o envelope não contenha essas informações;

e) Colocar, também, dentro do envelope maior o ofício encaminhado
o voto, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral; e 

f) Não tendo o votante em mãos o material fornecido pelo CROSP,
poderá utilizar uma folha de papel em branco, sem pauta e sem
qualquer outra anotação, colocando o número correspondente à
inscrição da chapa e seguindo as intruções contidas nas alíneas,
b, c, d e e.

OConselho Regional de Odontologia de São
Paulo realiza nos dias 14 e 15 de fevereiro

deste ano eleição para os conselheiros da
autarquia. O processo eleitoral representa a
volta à normalidade da instituição que viveu
tempos de exceção os quais provocaram o
esvaziamento do CROSP e o abandono da causa
dos cirurgiões-dentistas. O Conselho sofreu com
uma intervenção de cinco anos até que a
Justiça, em 2001, reparasse a arbitrariedade.
Em 2001, os atuais conselheiros, eleitos em
1998, foram reconduzidos para os cargos de
direito, tendo o Dr. Emil Adib Razuk como
presidente. A eleição que acontece em
fevereiro é, portanto, um momento histórico.
Será a primeira após o período da interventoria.

Para que o processo democrático da
entidade não seja interrompido é preciso que
pelo menos 50 % mais um dos eleitores
participem desta festa democrática indo a
qualquer um dos sete locais de votação da
capital ou enviando em tempo hábil seu voto
pelo Correio.  Abstenção significa a reedição
da intervenção de 1996, uma tragédia para a
autarquia. Intervenção federal significa ter a
classe subordinada a um grupo de pessoas sem
qualquer compromisso com os profissionais de
odontologia. . “A eleição é o maior símbolo
da legitimidade de uma diretoria. É necessário
que o profissional exprima sua opinião nas
urnas sobre os rumos da classe em São Paulo”,
observou Dr. Razuk.

Multa
Os cirurgiões-dentistas que não

comparecerem às urnas estarão sujeitos a uma
multa correspondente a um terço da anuidade
(R$ 75,52). Embora não seja política do
Conselho adotar medidas punitivas, a multa por
falta injustificada poderá ser aplicada por força
da Lei Federal n° 4324.

O Dr. José Ângelo Capello Fonseca,
presidente da Comissão Eleitoral, observa que
apenas os profissionais que estão em dia com
a Tesouraria do Conselho, cerca de 42 mil, terão
direito a voto. Mas aqueles que quiserem
participar, ainda há tempo. Até o dia da eleição,
os que estiverem em débito poderão
providenciar a sua quitação. (veja quadro)
Apenas a chapa

Como votar:
Capital: O profissional-eleitor estabelecido

na Capital deverá comparecer ao CROSP ou na
Seccional que mais lhe convier, munido da
Carteira de Identidade Profissional (livreto) ou
qualquer documento de identidade oficial, onde
será encaminhado á mesa receptora de votos.

Modelo da cédula de votação

Eleições

Eleição do CROSP marca
retorno à normalidade da entidade

1. Sede Av. Paulista, 688 - Tel. 3549.5500
2. Pacaembu Av. Pacaembu, 732 - Tel. 3826-7351
3. Ipiranga R. Agostinho Gomes, 2186

Tel. 6914.1878
4. Lapa R. Pio XI, 999 - Tel. 3831.9643
5. Santo Amaro R. Manoel Borba, 292 cj. 13 e 14

Tel. 5521.6024
6. S. Miguel Paulista R. Martinho Souza, 107 - Tel. 6943-6114
7. Vila Maria Av. Conceição, 885 - Tel. 6909-7749

A votacao acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro
das 8 as 18 horas nos seguintes locais.

O profissional estabelecido na capital que
estiver fora da sede nos dias do pleito, deverá
enviar seu voto antecipadamente.

Somente serão computados os votos que
chegarem ao CROSP, por meio de serviço postal,
até as 18 horas do dia 15 de fevereiro de 2003.

Interior: O profissional que não reside na
capital deve votar por correspondência,
observadas as seguintes normas:

Os inscritos da
capital poderão
votar nas urnas
eletrônicas
instaladas na
sede da avenida
Paulista ou em
das seis
seccionais do
CROSP

Circular de convocação para as eleições
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PROGRAMA DA CHAPA 1

1) Dar continuidade ao programa de valorização da
Odontologia, através da mídia, outdoors, concursos
etc.

2) Reuniões setoriais na capital e interior com o
objetivo de incentivar, junto aos 645 municípios
do estado, a criação e ampliação das equipes de
Saúde Bucal do P.S.F. (Programa da Saúde da
Família), conseqüentemente aumentando o
mercado de trabalho para os Cirurgiões-Dentistas.

3) Lutar junto ao novo Governo Federal e Estadual
para impedir a proliferação indiscriminada de
Faculdades de Odontologia, exigindo um ensino de
qualidade.

4) Combater os profissionais que estão agindo de uma
forma anti-ética, intensificando a fiscalização e
criando uma comissão itinerante de ética.

5) Lutar judicialmente contra todo e qualquer taxa
ou tributo que venha onerar injustamente os
profissionais da Odontologia.

6) Trabalhar junto aos poderes executivo e legislativo
pela atualização da legislação que rege os

CHAPA 01

Efetivos: Nº De Inscrição
no Crosp

Emil Adib Razuk 0061
Francisco Couto Mota 1548
Ideval Serrano 5641
Luiz Roberto da Cunha Capella 15908
Rubens Corte Real de Carvalho 8261

Suplentes:
Neide Aparecida Sales Biscuola 19915
Claudio Yukio Miyake 37416
Adriano Albano Forghieri 48096
Nélson José Modesto Guidio 31340
Leila Viana 39112

Apenas a Chapa "Trabalho, Valorização e

Dignidade" inscreveu-se para as eleições deste

ano. A Chapa 1, encabeçada pelo atual

presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk,

disputa a reeleição. A meta deste grupo (veja

acima), que exerce funções e tem cargos dentro

do Conselho sem remuneração, é a de dar

continuidade ao que a gestão atual vem

executando nos dois últimos anos (veja

retrospectiva na página 8).

O programa da Chapa 1 resume-se na

valorização do profissional, na defesa de suas

reivindicações e em programas que melhorem

a saúde bucal do povo de São Paulo.

Chapa 1 defende continuidade do trabalho de valorização
do cirurgião-dentista

Conselhos de Odontologia.
7) Avaliação sistemática dos cursos de especialização.
8) Lutar contra abusos e aviltamento de tabelas e

honorários profissionais e combater ações anti-
éticas de Operadoras de Saúde na área
odontológica.

9) Continuar a luta contra a formação de tecnólogos
de nível superior na área de Saúde.

10) Dar início a interligação, através da informatização
com as Seccionais, com a finalidade de melhor
atender os colegas do interior.

11) Instituir calendário de cursos intensimos sobre
marketing, administração e emergência médica na
capital e nas delegacias do interior.

12) Lutar por melhor remuneração para os Cirurgiões-
Dentistas do Serviço Público e Privado.

13) Aproximação com os setores representativos da
indústria e comércio para favorecer o atendimento
odontológico nas empresas.

14) Lutar pela legalização da autenticação digital na
classe odontológica.

15) Continuar o trabalho com as entidades de classe
pelo CROSP.

 A Chapa 1 é integrada por 10 candidatos (cinco a efetivos e cinco a suplentes).

Quem são e o que pretendem fazer pela classe

RELAÇÃO DA CHAPA PELA ORDEM DE INSCRIÇÃO Da esquerda
para direita: Dr.
Ideval, Dr. Mota,
Dr. Rubens, Dr.
Razuk, Dr.
Capella e Dra.
Heide.

Ao lado, da esquerda para
direita: Dr. Cláudio, Dra. Leila,

Dr. Adriano e Dr. Nelson.

Atenção!
O CROSP adverte que as
cédulas não apresentam o
nome dos candidatos,
apenas o número da única
chapa inscrita
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O Tribunal de Contas da União
constatou o que há muito se
desconfiava e a auditoria proposta
pelo atual corpo diretivo do
CROSP descobrira em auditoria
realizada dois anos atrás: as
contas de 1997, durante exercício
da interventoria, foram
consideradas irregulares.

O TCU, ao apreciar o processo
de Prestação de Contas daquele
ano, “julgou irregulares as contas
do Sr. Paulo Américo Mercadante
e aplicar-lhe a multa prevista no
art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/
92 no valor de R$5.000,00)”.

O interventor Mercadante não
contestou a decisão e já pagou a
multa. A intervenção no CROSP
durou cinco anos. Do dia 13 de
junho de 1996 a 20 de abril de
2001, período em que o CROSP
sofreu o período mais negro de
sua história.

Tribunal de Contas
da União julga

conta do
interventor Paulo

Mercadante irregu-
lar

Ação integrada das entidades
de classe em defesa do cirurgião-dentista

Dirigentes de classe de odontologia reuniram-se no
dia 6 de janeiro na sala da Presidência do CROSP.  Numa
ação integrada, as autoridades discutiram propostas para
a solução de problemas que a odontologia enfrenta:
matéria que cria a figura do tecnólogo na área da saúde,
meios de barrar na Justiça a cobrança da taxa de lixo na
cidade de São Paulo e a luta pela redução da alíquota do
ISS de 5 para 2% para os cirurgiões-dentistas da capital.

Representando o CROSP estavam o Presidente Dr. Emil
Adib Razuk, o secretário Luiz Roberto Cunha Capella, o
Presidente da Comissão Tomada de Contas, Rubens Corte
Real de Carvalho e o Dr. Francisco Couto Mota. Pela APCD
estavam seu presidente, Raphael Baldacci Filho e os vice-

presidentes Silvio Jorge Cecchetto e Renato José Berro. Pelo CORE, lúcio antonio pereira, Antonio Vicente Quilici
Tedesco e Luciano Artioli Moreira. E pela Federação das Cooperativas Odontológicas do Estado de São Paulo (Uniodonto
Paulista), Dr. Hélio Ferraz de Almeida.

Abaixo: ofício do Tribunal de Contas da União
comunicando o CROSP do julgamento da conta à época da
intervenção

Acima: acórdão N° 703/2002 da 1 Câmara do TCU
fundamenta o julgamento pela irregularidade de
conta de interventor

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Advogados do CROSP prepararam duas
peças jurídicas para entrar contra a
Prefeitura de São Paulo. Uma ação

contesta a cobrança do lixo. A segunda
as alíquotas fixas do ISS dos cirurgiões-

dentistas.

...........................
A assessoria jurídica do Conselho considera que a
recente lei que prevê a cobrança de resíduos sólidos
é inconstitucional por não prever a figura da
divisibilidade e da especifidade da coleta do lixo.

Quanto ao ISS, o  CROSP vai contestar o caráter
confiscatório do tributo que saltou de um ano para
outro de R$ 202,51 para R$ 600 no caso do CD
autônomos e para R$ 1.200 para cada um dos sócios e
empregados dos consultórios, ferindo o princípio da
capacitade contributiva.
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Legenda

OConselho Regional de Odon
tologia de São Paulo (CROSP)

promove, no dia 15 de fevereiro, a
terceira etapa da maior campanha de
vacinação gratuita destinada aos
profissionais de uma categoria.
Cirurgiões-dentistas, universitários e
pessoas que exercem a atividade de
saúde bucal receberão a vacina
contra a Hepatite B e a Duplo Adulto
que imuniza contra Tétano e
Difteria. O infectologista Dr. Marcos
Boulos, que se reuniu em janeiro na
sede do CROSP com os fiscais de
vacinação para falara sobre a
próxima etapa, elogiou a ação do
Conselho e afirmou que a iniciativa
deveria ser seguida por outras
entidades de classe ligadas à saúde.

Segundo ele, o número de
profissionais odontológicos in-
fectados por doenças diminuiu
consideravelmente desde que foi
implantado o Programa de Vaci-
nação há dois anos. Dr Boulos
constatou também, o recorde de
profissionais imunizados. “Foram
mais de 80 mil vacinados, bem
maior que em 1995, quando 43,1
mil profissionais receberam a
vacina contra a Hepatite B”.

O presidente do CROSP Dr. Emil
Adib Razuk destacou a importância
da iniciativa. Segundo ele, “é
importante que toda a classe seja
imunizada, pois os profissionais de

Odontologia são considerados
grupo de risco, por trabalharem
diretamente com os transmissores
de várias doenças, como a Hepatite,
que é transmitida pelo sangue, saliva
e suor”.

A diretoria do CROSP espera
obter o mesmo sucesso das
campanhas de vacinação promo-
vidas nos dois últimos anos.  Na
primeira etapa, mais de 70 mil
doses contra Hepatite B, Sarampo,
Rubéola, Caxumba Difteria e
Tétano foram aplicadas em todo o
Estado. Na segunda etapa de
vacinação, por volta de 30 mil
pessoas foram imunizadas. O
CROSP é a única entidade de classe
que promove, por conta própria, a
vacinação da categoria.

Vacinação é aprovada
As edições anteriores foram

aprovadas pelos profissionais. O
Cirurgião-Dentista Dr. Leon Majer
parabenizou o CROSP. “O Conselho
Regional está de parabéns. Já fiz
essa vacinação no passado e fico
muito satisfeito por ver que o
CROSP se preocupa com seus
associados”, disse ele.

A vacinação oferecida gratui-
tamente pelo Conselho faz, ainda,
muito bem ao bolso dos que pre-
cisam ser imunizados. O preço da
vacinação em clínicas de bom padrão
é maior que a anuidade individual
paga ao Conselho pelos Cirurgiões
Dentistas e Técnicos de Prótese
Dentária. Para um profissional que
recorre à vacinação particular os
gastos chegam a R$ 250, enquanto a
anuidade junto ao CROSP é de R$
229, 81 para os CDs e R$ 153,20 para
os TPDs. O custo-benefício de ser
associado do CROSP acabou

Vacinação

Mobilização para a 3ª Etapa de Vacinação con-
tra Hepatite e Dupla Viral

sendo altamente vantajoso só
por esta iniciativa.

Desde que assumiu a presi-
dência do Conselho, o Dr. Emil Adib
Razuk empenhou-se com obsessão
na imunização maciça dos profis-
sionais e universitários da área.

Para ele, a vacinação é a garantia
de que o exercício da odontologia não
se torne uma profissão de risco.

“Houve e há casos de colegas
que morreram em conseqüência de
doenças contraída de pacientes”,
adverte. Ele adianta que a imuni-
zação deve se estende também aos
estudantes de odontologia. O
presidente do CROSP recorda um
episódio de uma aluna do quarto
ano que, em 1995, contaminou-se
com Hepatite B por puro descuido.
Os interessados na imunização do
próximo dia 15 terão, a exemplo das
anteriores, 144 postos de vacinação.

Dr. Razuk na segunda etapa de
imunização

A imunização mobilizou voluntários
e provocou filas

1. Sede - Av.
Paulista, 688

Tel. 3549.5500
2. Pacaembu - Av.

Pacaembu, 732
Tel. 3826-7351

3. Ipiranga - R.
Agostinho Gomes, 2186

Tel. 6914.1878
4. Lapa - R. Pio XI,

999
Tel. 3831.9643

5. Santo Amaro - R.
Manoel Borba, 292

cj. 13 e 14
Tel. 5521.6024

6. S. Miguel Paulista
R. Martinho Souza, 107

 Tel. 6943-6114
7. Vila Maria - Av.

Conceição, 885
Tel. 6909-7749

Endereços de locais de votação

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Colega, dia 15 de fevereiro, seu comparecimento é indispensável

“Colega do
interior, ao
receber seu
material de

votação,
preencha o

voto
imediatamente
e o envie pelo

Correio”

Atenção: a
cédula de

votação consta
apenas o

número da
Chapa
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Retrospectiva 2002-01

Diretoria do CROSP resgata ca
e desempenha papel social 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conselho vive período de
prosperidade e dinamismo

sob a liderança de seu
presidente, Dr. Emil

Adib RazuK

Obiênio 2001/02 foi de muitas

vitórias para a odontologia
paulista. A começar pela volta da
democracia no CROSP com o fim
da intervenção. A partir daí, o
Conselho passou a fazer o seu
papel, a começar pela instalação
de inúmeras seccionais e pela
realização da maior campanha
de vacinação profissional do
Brasil.

O CROSP inicia a luta pela
qualidade de ensino nas
faculdades de Odontologia e
contra a proliferação in-
discriminada dessas instituições
no Estado; o seguro gratuito de
vida e acidentes para inscritos é
retomado; e é instalado o
sistema moderno de telefonia
melhorando o atendimento aos
profissionais.

Parceiras para beneficiar o
profissional são assinadas com a
Caixa Econômica Federal
disponibilizando linhas de
crédito para a compra de equi-
pamentos e instrumental odon-
tológico.

Em 2002, o CROSP dis-
tribui 13 mil fitas de vídeo sobre
saúde bucal às escolas do ensino
fundamental. Luta contra a taxa
de lixo e a do ISS na capital.

Empenha-se contra a
criação de tecnólogos e o apóia
a luta do servidor municipal na
área da saúde. O setor de
fiscalização ganha destaque com
seu desempenho.

Promove com sucesso a
Campanha de Prevenção e
Diagnóstico Precoce de Câncer
Bucal. Enfim, um biênio
produtivo e vitorioso.

2 0 0 1 2 0 0 2
Seccional Rio Claro é inaugurada

O Conselho inaugura a Seccional
Rio Claro tendo como delegado-
presidente o Dr. Felipe Bedran Filho.

Sistema moderno de telefonia
melhora e dinamiza atendimento
aos inscritos

O CROSP implanta o sistema de
telefonia SIEMENS, dinamisando o
atendimento.

Banco Real oferece facilidades
aos CDs

Parceria garante aos inscritos
cheque especial com até 10 dias por
mês sem juros e Crédito Pessoal e taxa
de juros diferenciada (3,9% a.m).

Ofícios contra a exigência do
título de especialista para o
exercício de Ortodontia são
enviados para a Câmara

CROSP posiciona-se contra
projeto de lei do deputado Osório
Adriano, que exige o título de
especialista para o exercício da
atividade odontológica denominada
Ortodontia.

Reformas na Seccional Lapa e
Zona Norte são concluídas

Os imóveis das seccionais da e da
Zona Norte são recuperados depois de
cinco anos.

Taxa de lixo em Santo André é
suspensa

O CROSP obtém sentença
procedente que determina o fim da
cobrança da taxa de coleta de lixo em
Santo André de consultórios
odontológicos, beneficiando mais de
1,7 mil CDs.

Providências contra a taxa de
mercúrio são tomadas

CROSP entra em contato com o
então Ministro da Saúde, Barjas Negri,
pedindo informações sobre cobrança
de Taxa de Fiscalização Ambiental
pelo IBAMA a cirurgiões-dentistas.

Parceria com Caixa Econômica
disponibiliza duas linhas de
créditos aos inscritos

Justiça Federal decreta fim da
intervenção

A diretoria do CROSP consegue
do Tribunal Regional Federal o fim da
intervenção que ordena a posse
imediata da Chapa Número Um,
vencedora das eleições de fevereiro
de 1998. Constatou-se que
efetivamente o quorum daquela
eleição havia sido fraudado pelos
interventores. A perícia provou que o
número de votos concedidos à chapa
presidida pelo Dr. Emil Adib Razuk
correspondia a mais de 70% do total.
Ao assumirem, os novos conselheiros
encontraram cerca de 500 processos
éticos sem apreciação.

Luta pela qualidade do ensino de
Odontologia é retomada

Dr. Emil Adib Razuk, e o
secretário, Dr. Luiz Roberto Cunha
Capella, encaminham ofícios ao então
ministro da Educação, Paulo Renato,
mostrando preocupação com o
aumento de 28 para 46 o número de
faculdades nos cinco anos da
intervenção e com a qualidade do
ensino e solicita providências..

Governo equipara Cirurgiões-
Dentistas e clínicas odontológicas
a hospitais

O CROSP consegue da Câmara de
Gestão da Crise Energética que
cirurgiões-dentistas e clínicas
odontológicas de todo o país recebam

– assim como os hospitais – quota de
energia elétrica de 90% da sua média
mensal de consumo, importante
vitória conseguida graças ao esforço
e iniciativa do CROSP, APCD e outras
entidades de classe de Brasília (DF).

Solenidade comemora o Dia do
Cirurgião-Dentista

O CROSP realiza, em outubro de
2001, na subsede do Pacaembu,
solenidade para homenagear remidos
e especialistas.

  Grupo de Trabalho é criado para
averiguar convênios

O CFO, o CROSP, o Sindicato
Nacional das Empresas de Odontologia
de Grupo e a Fundação Procon criaram
um Grupo de Trabalho com o objetivo
de buscar soluções de casos de
irregularidades em contratos de
convênios odontológicos que
chegarem ao Procon.

      Seccional Ipiranga e Santo
Amaro são reinstaladas

O CROSP inaugura duas
seccionais em locais de grande
concentração de CDs: Ipiranga e Santo
Amaro.

Inscritos voltam a ter,
gratuitamente, seguro de vida e
acidentes

O CROSP assina contrato com o
Banco Real, beneficiando os
profissionais de Odontologia com
seguro de vida e acidentes gratuitos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Colega do interior
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Seu voto por correspondência deverá
chegar ao CROSP antes do dia 15 de

fevereiro”
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Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM) Cristiane Higashi, com o slogan
“Dentes saudáveis, sorriso feliz”, são
as vencedoras do 2º concurso de
slogans,  promovido pelo CROSP.

       Seccional Zona Norte é
inaugurada

A seccional da Zona Norte é
inaugurada com o compromisso de ser
atuante, forte e pronto a ajudar a
todos.

Campanha de Prevenção e
Diagnóstico Precoce de Câncer
Bucal foi realizada em seis postos

Campanha de Prevenção e
Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal
atende população nos metrôs e recebe
destaque na mídia, principalmente da
televisão, com reportagens ao vivo na
Rede Globo, Bandeirantes e TV
Cultura.

Pré-Conferência Estadual da 3ª
CONEO
discutiu mudanças no código de
ética

É realizada a Pré-Conferência
Estadual da 3ª CONEO que debate as
mudanças no Código de Ética
Odontológica.

Dia do Cirurgião-Dentista é
comemorado com grande festa

Dia do Cirurgião-Dentista e Dia
Nacional da Saúde Bucal, o CROSP
realiza grande festa para homenagear
remidos e especialistas e para premiar
os vencedores do 2º Concurso de
Slogan.

Concurso “A saúde bucal” é
lançado na rede estadual de
ensino

Com o tema “Prevenção na
Saúde Bucal”, o concurso “A saúde
bucal”, promovido CROSP, é lançado
na rede estadual de ensino.

A luta em prol da atualização da
tabela do Imposto de Renda

Em trâmite, ação ordinária com
pedido de liminar visando a
atualização da Tabela do Imposto de
Renda para cirurgiões-dentistas e dos
TPDs.

Votação do projeto que
regulamentaria tecnólogos na
área de Engenharia e Saúde é
adiada

Votação na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado do projeto
que regulamenta a profissão de
Tecnólogo é adiado após intervenção
do presidente do CROSP, Dr. Emil Adib
Razuk, junto ao presidente da
comissão, Senador Romeu Tuma.

Medida contra publicidade e
prática comercial da Golden
Cross/Goldental

CROSP, APCD, UNIODONTO
Paulista e UNIODONTO Brasil decidem
representar ao Ministério Público
medida obrigando a Golden Cross a
cessar propaganda que deprecia
classe.

CROSP pressiona vereadores para
reduzir ISS na capital

Uma comissão de dirigentes da
classe comparecem no final de
dezembro pára reunião com
vereadores paulsitanos. A classe é
contra o confisco tributário do ISS.

Acordo oferece aos inscritos duas
linhas de crédito: o Proger (Programa
de Geração de Emprego e Renda),
dirigido aos recém-formados, e a
Carta de Crédito Caixa LH Longa
Comercial, do Sistema de
Financiamentos Imobiliário (SFI), para
a obtenção ou construção de imóveis
comerciais, como, consultórios.

    Apoio aoservidor municipal

O CROSP participa das nego-
ciações salariais e melhoria das condi-
ções de trabalho dos CDs no Serviço
Municipal de São Paulo.

Mais de 70 mil doses são
aplicadas na primeira etapa da
campanha de vacinação

Em agosto, o CROSP promove a

primeira das três doses da vacinação
dos profissionais de Odontologia de
todo o Estado de São Paulo

Novo site é apresentado aos
inscritos

O CROSP renova seu site e
oferece o e.mail-list, um cadastro on-
line de acesso público, tanto para
pacientes e empresas, que
disponibiliza o nome, número e
especialidade dos profissionais.

Fiscalização tem desempenho
excelente

Em apenas 15 meses (de maio

ausas dos cirurgiões-dentistas
em dois anos de mandato

Retrospectiva 2002-01

Dr. Emil Adib Razuk concede
entrevista à TV Globo na Câmara

Municipal sobre o ISS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“O voto é obrigatório e a
Lei Federal n° 4.324/64

prevê multa que
atualmente é de R$

75,52”
de 2001 a agosto de 2002) são feitas
42.008 visitas e 2.313 diligências/
expediente. A média de visitas dos
fiscais saltou de 41 para 84 por mês,
um aumento de mais de 100%.

Faculdades de Odontologia de
São Paulo são mapeadas

Pesquisa do CROSP nas 46
faculdades de Odontologia constata o
número de 13.157 alunos e de 3.411
professores de Odontologia. O
levantamento aponta que a duração
dos cursos varia de 8 a 12 semestre, e
a carga horária de 3.675 a 8.094.

Farmácias recebem
esclarecimento sobre prescrição
de medicamentos

O Sindicato do Comércio Varejista
de Produtos Farmacêuticos no Estado
de São Paulo é alertado sobre o fato
de que balconistas de farmácias não
estavam aceitando medicamentos
prescritos por cirurgiões-dentistas.
Sindicato envia mensagem orientando
o balconista sobre o equívoco.

Pavimento térreo na Paulista é
recuperado

Diretoria recupera o pavimento
térreo da sede do CROSP.

Trabalho voluntário é apoiado

O CROSP apóia trabalho,
organizado pelas senhoras rotarianas,
que dá assistência odontológica a mil
crianças carentes da capital.

2ª etapa da campanha de
vacinação

Em setembro, mais de 33 mil
pessoas são imunizadas.

Vídeos sobre saúde bucal são
entregues à Rede Estadual de
Ensino

Secretário Estadual de Educação,
Gabriel Chalita, recebe fitas de vídeo
“Seu sorriso só depende de você” e
“Ciranda do sorriso” para distribuição
na Rede Estadual de Ensino.

Vencedores do concurso de slogan
são anunciados

A cirurgiã-dentista Dra. Ana
Cristina Kayoko Higutchi, autora da
frase vencedora “Ri melhor, quem vai
ao dentista”, e a estudante da Escola

TV Cultura cobre campanha do
CROSP
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bucal”, ressalta.
Segundo Luiz Antônio Martins, 53

anos, examinado no posto da Estação
Brigadeiro, o programa foi ótimo
porque é muito difícil conseguir
agendar uma consulta odontológica em
um hospital público. “Na maioria das
vezes é preciso marcar com semanas e
até meses de antecedência”, lamenta
ele.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“O Programa de
Prevenção de Câncer
Bucal mostrou que o

cirurgião-dentista está
preocupado com a saúde
da população. Ao mesmo
tempo, reafirmou que a

classe odontológica
desenvolveu um trabalho
de alto valor humano e
social. Esses programas
visaram minimizar os
problemas de saúde

principalmente para a
população de baixa

renda”, disse o presidente
do CROSP, Dr. Emil Adib

Razuk.

Casos no Brasil
Surge, anualmente, 10 mil novos

casos de câncer bucal no país,
segundo o Dr. Luciano Lauria Dib, do

O Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (CROSP) cumpriu um
importante papel social no ano
passado. A entidade promoveu um
amplo programa de prevenção do
câncer bucal junto à população. Foi
feito um trabalho conscientização da
comunidade paulistana da seriedade
da doença e, por tabela, vai
proporcionar a médio prazo economia
aos cofres públicos. Prevenir significa
menos doentes nos hospitais públicos
e, em conseqüência, menos gastos.

Cerca de 11 mil pessoas foram
atendidas pelo Programa de Pre-
venção e Diagnóstico Precoce de
Câncer Bucal, entre os dias 21 e 25
de outubro do ano passado, semana
do cirurgião-dentista. A campanha,
que recebeu o apoio do governo
estadual, aconteceu em seis postos
montados próximos ou dentro das
seguintes estações de metrô.

Nos cinco dias de trabalho, foram
diagnosticados 89 casos de câncer
bucal e, 1.537 pessoas foram
encaminhadas para biópsia e
anatomopatológico com suspeitas de
tumores benignos. Os exames ainda
podem ser feitos gratuitamente em
sete locais de consulta.

A iniciativa do CROSP deu opor-
tunidade para que a população
carente pudesse passar por uma
consulta e ter um diagnóstico seguro.
O cirurgião-dentista e professor da
USP Gilberto Marcucci, lembra que há
30 milhões de brasileiros que nunca
foram ao dentista. “Nós precisamos
informar essas pessoas. Elas têm
necessidade tanto restauradora
quanto de avaliação da mucosa

Campanha pela prevenção do câncer bucal
Retrospectiva 2002-01

Departamento de Estomatologia do
Hospital do Câncer de São Paulo. Os
maiores incidentes são os cânceres de
língua e de lábio. O primeiro é mais
freqüente em pessoas brancas e
registra maior ocorrência no lábio
inferior. O motivo seria o excesso de
exposição à luz solar. O segundo caso
acontece devido ao tabagismo e
consumo exagerado de álcool. O
problema se agrava quando a pessoa
possui os dois vícios.

Quando a doença é
diagnosticada no início, a taxa de
mortalidade é de 10%. Mas quando
descoberta em estágio avançado, a
porcentagem sobre para 60%.

Devido a isso, o Dr. Celso Augusto
Lemos Júnior ressalta que o exame
preventivo é de extrema importância.
“Detectar precocemente o câncer ou
uma lesão cancerizável só traz
benefícios. Além do processo ser mais
rápido e os resultados melhores, o
custo do tratamento é bem inferior ao
de uma lesão diagnosticada depois de
muito tempo. Em casos graves, muitas
vezes o paciente não consegue nem
tratamento”, enfatiza o cirurgião-
dentista.

Educação
Informar os paulistanos foi uma

das principais realizações do CROSP.
O Dr. Haroldo Arid Soares, professor da
Umesp, explica que o melhor meio de
prevenir é educar. “Conforme você
orienta e informa, as pessoas ficam
mais atentas àquilo que é passado a
elas, como a informação de que a boca
deve ser vista como um todo, num
sentido maior, não somente dente e
gengiva, mas a mucosa, a língua e o
assoalho. A população precisa saber
que o dentista cuida da boca, e não só
dos dentes”, afirmou.

O CROSP repetirá o programa
partir de março nos metrôs de São
Paulo, Santos, Ribeirão Preto, Mogi das
Cruzes, São José do Rio Preto,
Presidente Prudente, Araraqua-
ra,Araçatuba, Lins, Bauru, São José
dos Campos e Taubaté.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CROSP cumpre seu papel social e atende cerca de 11 mil pessoas em campanha de diagnóstico precoce e prevenção do câncer bucal

Vereadores
homenageiam o

CROSP
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O CROSP teve seu
trabalho reconhecido pela
Câmara Municipal de São
Paulo e, por meio de seu

presidente, Emil Adib
Razuk, recebeu dois votos

de júbilos e
congratulações dos

vereadores paulistanos. O
primeiro foi pelo Dia do
Dentista. O segundo pela
Campanha de Prevenção e

Diagnóstico Precoce do
Câncer Bucal, considerada

uma ação social
relevante.

Campanha atendeu mais de 10 mil pacientes e
distribuiu 200 mil panfletos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Colega do interior, diga
não à intervenção. Vote

imediatamente!”
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Seccionais

seccional de Araraquara fica claro a união de forcas
entre o CROSP e a APCD”, disse ele.

Em dois anos sob administração do Dr. Emil, o
CROSP inaugurou 18 novas seccionais. Quando
assumiu o Conselho, a atual diretoria encontrou o
departamento em estado precário. Até então existiam
apenas 24 seccionais sendo que cinco delas estavam
em estado de puro abandono. Atualmente existem
quarenta e duas em funcionamento.

Para o presidente do Conselho, a reforma e a
ampliação do número de seccionais é uma das marcas
dos dois últimos anos. Segundo ele, as seccionais são
de extrema importância para a interatividade entre o
Cirurgião Dentista e o CROSP. “A função das

Em 2002, CROSP recebeu 153 pedidos de credenciamento/
reconhecimento de cursos de especialização

delegacias seccionais é dinamizar a administração e
intermediar o relacionamento do CROSP com os
profissionais e por isso devemos não só reformar
como ampliar o número de seccionais” afirmou Dr.
Emil. O presidente do CROSP ressaltou, ainda, que
há muito por se fazer. Segundo ele, a idéia da
diretoria do Conselho é cobrir todo o Estado com
seccionais, para amparar o profissional de
odontologia ser sempre que preciso.

“Devemos inaugurar brevemente mais oito
delegacias seccionais” lembrou Dr. Emil. Estão lista
as unidades de Assis, Catanduva, Jaboticabal, Jaú,
Mogi Guaçu, São Miguel Paulista, São Carlos e São
Paulo, na Lapa.

O Conselho Regional de Odontologia do Estado
de São Paulo (CROSP) reinaugurou, no dia 13 de
janeiro, a seccional de Araraquara que voltará a
funcionar na sede da Associação Paulista de Cirurgiões
Dentistas (APCD). Na ocasião, estiveram presentes o
presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, o secretário
Dr. Luis Roberto Cunha Capella, e o supervisor das
seccionais Dr. José Angelo, além do Delegado da
seccional Dr. Carlos Augusto Stausackar e o fiscal da
localidade Dr. Everton Aievoli.

Responsável pela pasta, o Dr. José Ângelo afirmou
que a inauguração da seccional na sede da APCD é a
demonstração da integração das duas entidades de
classe do Estado de São Paulo. “Com a inauguração da

Cursos

Caminho percorrido para o registro das
especializaçãoes:

1. A apresentação de documentos com a carga
horária do curso, a distribuição dessa carga
horária, a definição das disciplinas que vão ser
ministradas, os nomes e qualificações dos
professores que vão ministrar as aulas, os
conteúdos programáticos das disciplinas e um
cronograma de desenvolvimento do curso;

2. O CROSP efetua uma análise e verifica se o material
enviado está dentro das normas do CFO;

3. A solicitação é enviada ao Conselho Federal, que faz
nova análise para emitir uma portaria credenciando
o funcionamento do curso. No caso de problemas
com a documentação, o CROSP elabora um ofício,
apontando os erros e o encaminha para a entidade
ou faculdade corrija os erros;

4. As entidades e faculdades retornam a documentação
ao CROSP, cumprindo o que foi determinado no
ofício, o Conselho Regional analisa o documento,
vê se está tudo correto, faz um parecer junto ao
processo e encaminha ao CFO.

5. O Conselho Federal faz uma nova análise e, caso
toda a documentação, esteja correta, emite uma
portaria credenciando o funcionamento do
curso; e

6. O CFO comunica ao CROSP que o curso foi
reconhecido, e o Conselho Regional informa o fato
à entidade ou faculdade, através de ofício com uma
cópia da portaria credenciando o curso.

Obs: entre os erros mais comuns constatados
pelo Conselho Regional encontram-se, por
exemplo, a falta de documento e erros nas
nomenclaturas das disciplinas.

Vale lembrar que ao final do curso, caso haja uma
nova turma, a entidade e faculdade têm de entrar no
CROSP com um pedido de renovação do curso de
especialização. Após a conclusão deste curso, o
cirurgião-dentista recebe um diploma. O profissional,
registrando o certificado no CROSP, poderá se intitular
especialista na área.

Como registrar um certificado de especialista
no CFO e no CROSP:

1. O CD comparece ao CROSP com o certificado
original, copia autenticada do certificado e com um
documento que comprove a carga horária,
distribuída em teórica, prática e total. Muitas vezes
a carga horária consta no verso do certificado. Se
não constar, o CD deve trazer também um xerox
simples do histórico escolar do curso.

2. Paga-se uma taxa no banco de R$ 107, 31. O boleto
é retirado no CROSP.

3. O CROSP encaminha o processo ao CFO.
Retornando o processo, o Conselho Regional
elabora um ofício e comunica o profissional para
que ele retire seu certificado já registrado pelo CFO
e pelo CROSP.

Obs.: o profissional pode levar ao Conselho a
CIP – Carteira de Identificação Profissional - (tipo
livreto) para fazer o registro da especialização na
mesma. Em 2001, o CROSP recebeu 685 pedidos de
inscrições de especialistas, e, em 2002, foram 917,
um aumento de 34%.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Esse grande número de solicitações
deve-se ao aumento da quantidade

de entidades e faculdades e ao
reconhecimento de novas

especialidades

Os pedidos de credenciamento e reco-
nhecimento de cursos das 18 especialidades
existentes chegaram a 153 em 2002. As mais
solicitadas ao CROSP foram as de  Ortodontia,
Periodontia e Endodontia, respectivamente 22, 20
e 19 pedidos. O Conselho credita a grande procura
ao aumento da quantidade de entidades e
faculdades no Estado e ao reconhecimento de novas
especialidades.

Muitos desses pedidos foram aprovados pelo
Conselho Federal de Odontologia (CFO), outros
ainda estão pendentes no CROSP por falta de
documentação.

Para o curso de especialização ter validade, é
preciso que antes seja reconhecido pelo Conselho
Federal de Odontologia (CFO). A entidade solicita,
então, o credenciamento ao CROSP no mínimo 90
dias antes do início do curso.

É importante ressaltar que se a especialidade
for do nível de atualização, considerado curso livre,
não há a necessidade de a entidade ou faculdade
registrá-lo no CFO. Porém, sem direito de registro
de especialização. Já a entidade que for ministrar
um curso é necessário o envio de uma série de
documentos ao CROSP, segundo as normas do CFO,
estabelecidas nas resoluções CFO-22/2001 e 25/2002.

Veja a listagem das faculdades e entidades que
ministram cursos de especialização no Estado
de São Paulo:

CROSP dá seguimento ao trabalho de cobrir o Estado com seccionais ao
reinaugurar a unidade de Araraquara



12

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

Cursos de especialização ministrados no estado de São Paulo - Entidades de Classe

Associação Brasileira de Ensino Odontológico - Zona “E” - Abeno
Endereço: Avenida Santo Amaro, 3219
Cep: 04555-001 - São Paulo - SP
Tel/Fax: (11) 5561-7104 - Tel.: (11) 5531-4645
Presidente: Prof. Dr. Reinaldo Brito e Dias
Cursos: Orto. - Implanto. - Perio. - Endo - Odontopediatria– Imaginologia - Prót. Dent.

Associação Brasileira de Endodontia - Secção São Paulo
Endereço: Rua Santa Justina, 352 - Cjto 23
Cep: 04545-042 - São Paulo - SP - Tel/Fax: (11) 3845-4345
Presidente: Dr. José Marcos Orsi Filho
Cursos: Endodontia

Associação dosCirurgiões Dentistas de Campinas - ACDC
Endereço: Rua Francisco Bueno de Lacerda, 300  - Pq. Itália
Cep: 13030-210 - Campinas - SP
Tel.: (19) 3272-4400 - Fax: (19) 3272-4400 - Ramal 206
Diretor da EAP: Prof. Dr. Rielson José Alves Cardoso
Cursos: Odontopediatria - Perio. - C.t.b.m.f. - Endo. - Orto. - Pat. Bucal
Prót. Dentária - Dentística - Implanto. - Imaginologia

Associação dosCirurgiões Dentistas de Santos e S.Vicente - ACD-SSV
Endereço: Avenida Marechal Deodoro, 71
Cep: 11060-401 - Santos - SP
Tel.: (13) 3289-5877 - 3289-5824
Presidente: Dr. Braz Antunes Mattos Neto
Cursos: Endodontia; Prót. Dent.; Orto.; Dentística; Periodontia; Odontopediatria

Associação Odontológica de Ribeirão Preto - AORP
Endereço: Rua Alice Alem Saad, 650
Cep: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP
Tel.: (16) 629-1719 - Fax: (16) 629-1559
Presidente: Dr. Ulysses Nicida Soarescursos: Endo. - Perio. - Orto. - Dentística -
Odontopediatria - Prót. Dent. - Implanto.- Ctbmf

Associação Brasileira de Endodontia - Nacional
Endereço: Rua Santa Justina, 352 - Cjto 23
Cep: 04545-042 - São Paulo - SP - Tel/Fax: (11) 3845-4345
Presidenta: Prof.ª Dr.ª Maria Esperança Melo Sayago
Cursos: Endodontia

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg. de Araçatuba - APCD
Endereço: Rua Altino Arantes, 49 - Jd. Dona Amélia
Cep: 16050-640 - Araçatuba - SP - Tel.: (18) 623-5364
Presidente: Dr. Eduardo Piza Pellizzer
Cursos: Implanto. - Perio. - Orto. - Dentística - Prót. Dent.- Odontopediatria - Endo. -
Imaginologia

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg. de Araraquara - APCD
Endereço: Rua 9 de Julho, 2340
Cep: 14802-300 - Araraquara - SP
Tel/Fax: (16) 236-4767
Presidente: Prof. Dr. Éverton Aievoli
Cursos: Implantodontia - Perio. - Orto. - Dentística - Prót. Dent. - Endo. - Odontoped.

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg. de Bauru - APCD
Endereço: Rua Gerson França, 8-31
Cep: 17015-200 - Bauru - SP - Tel/Fax: (14) 234-5399 - Fax- (14)227-6400
Presidente: Prof. Dr. Valercio Bonachela
Cursos: Perio. - Prót. Dent. - C.T.B.M.F. - Orto. - Radio. - Odontopediatria - Endo. -
Implantodontia - Dentística - Saude Coletiva

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas–Reg.piracicaba - APCD
Endereço: Av. Presidente Kenedy, 220
Cep: 13405-011 - Piracicaba - SP - Tel/Fax: (19) 3422-7655 (Administração)
Eap: (19) 3421-6090 - Fax: (19) 232-4968
Presidente: Dr. José Antonio de Moura
Cursos: C.T.B.M.F. - Endodontia - Periodontia

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg.pres.prudente - APCD
Endereço: Rua Ana Gerbasi, 230
Cep: 19061-080 - Presidente Prudente - SP - Tel/Fax: (18) 231-1315 - 231-4881
Presidente: Dr. Valter Torezan Gouvêa
Cursos: Ortodontia - Endodontia - Periodontia - Dentística - Prot. Dentária

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg. Santo André - APCD
Endereço: Rua Silveiras, 135 - V. Guiomar
Cep: 09071-100 - Santo André - SP - Tel/Fax: (11) 4438-5955
Presidente: Dr. Haroldo Arcuri
Cursos: Orto. - Endo. - Perio. - Dentística - Odontopediatria - Protése Dentária

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg. S. B. do Campo-APCD
Endereço: Avenida João Firmino, 720
Cep: 09810-250 - São Bernardo do Campo - SP
Tel/Fax: (11) 4351-3143 - Fone: 4351-6540
Presidente: Dr. Francisco Angelo Biagionicursos: Ortodontia - Periodontia -
Implantodontia - Protese Dentaria - Endo.

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg. São Carlos - APCD
Endereço: Rua 9 de Julho, 1312
Cep: 13560-590 - São Carlos - SP
 Tel/Fax: (16) 272-1289 - Fax: (16) 272-1314
Presidenta: Drª. Wilma Yukiko Kawakame
Cursos: Orto. - Perio. - Dentística - Odontopediatria - Endodontia

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas-reg. S. C. do Sul - APCD
Endereço: Avenida Tietê, 281 - Nova Gerty
Cep: 09572-400 - São Caetano do Sul - SP
Tel/Fax: (11) 4232-8333 - 4238-6761
Presidente: Dr. Paulo Sergio Genga Quaaglia
Cursos: Ortodontia - Prótese Dentária - Dentística - Endodontia - Periodontia -
Imaginologia - Implantodontia - CTBMF

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg. S.j.dos Campos-APCD
Endereço: Rua Egle Carnevali, 26 - Jd. das Indústrias
Cep: 12240-490 - São José dosCampos - SP
Tel.: (12) 3931-3833 - Fax: (12) 3937-2428
Presidente: Dr. Edmilson Urizzi
Cursos: Ortodontia - Implantodontia - Odont. Saúde Coletiva

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg. S. J. Rio Preto-APCD
Endereço: Avenida Francisco Chagas de Oliveira, 875
Cep: 15090-190 - São José do Rio Preto - SP - Tel/Fax: (17) 227-1224
Presidente: Dr. Silvio Henrique Hueb da Silva
Cursos: Orto. - Dentística - Periodontia - Odontopediatria
Endodontia - Implantodontia

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Reg. de Sorocaba - APCD
Endereço: Rua Benedito Galdino de Barros, 770 - Jd.brasilândia
Cep: 18080-660 - Sorocaba - SP - Tel/fax: (15) 231-1462
Presidente: Dr. Fábio Henrique Lozano Monteiro
Cursos: Odontopediatria - Endodontia - Ortodontia - Periodontia

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Eap/SP- APCD
ENDEREÇO: Rua Voluntários da Pátria, 547 - Santana
Cep: 02011-000 - São Paulo - SP
Tel.: (011) 6223-2409 6223-2300 - Fax: (011) 3107-8330
Diretor: Dr. Antonio Salazar Fonseca
Cursos: Imaginologia - Periodontia Odontopediatria - Dentística - Endodontia -
Prótese Dentária - C.t.b.m.f. - Ortodontia - Estomatologia - Implanto.

Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - Jundiaí- APCD
Endereço: Av. César Púglia, 532 - Jd. Samambaia
Cep: 13211-420 - Jundiaí - SP - Tel.: (011) 4582-6316/5404
Diretor: Dr. Marcos Abramides de Angelis
Cursos: Implantodontia

Associação dos Ex-alunos da Fac. Odontologia de S. José dosCampos
Endereço: Avenida Eng.º Francisco José Longo, 777
Cep: 12245-000 - São José dosCampos - SP
Tel.: (012) 3921-8166 - Fax: (012) 321-2036
Diretora: Profª Drª. Maria Amélia Maximo de Araujo
Cursos: Prótese Dentária

Centro de Estudos Endodônticos “Prof.João Augusto Fleury Varella”
Endereço: Avenida Prof. Lineu Prestes, 2227 - Cid. Universitária
Cep: 05508-900 - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3978-7843
Presidente: Prof. Dr. João Humberto Antoniazzi
Cursos: Endodontia

Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio-Palatal - Profis
Endereço: Rua Manoel Pereira Rolla , 5-82 - Vila Universitária
Cep: 17043-190 - Bauru - SP - Tel/Fax: (14) 227-1217
Coordenador Científico: Prof.Dr. Leopoldino Capelozza Filho
Cursos: Ortodontia - Odontopediatria - Prótese Dentária - Dentística - Endodontia -
Imaginologia - Periodontia - Implantodontia

Sociedade Paulista de Ortodontia E Ortopedia Facial - SPO
Endereço: Rua do Livramento, 243
Cep: 04008-030 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3884-2235 - Fax: (011) 3884-7575
Presidente: Dr. Jairo Corrêa
Cursos: Ortodontia

Sindicato dosOdontologistas do Estado de São Paulo - Soesp
Endereço: Rua Humaitá, 349 - 1ª Sobreloja
Cep: 01321-010 - São Paulo - SP - Tel/Fax: (11) 3107-7567 -  Fax: (11) 3106-9364
Presidente: Dr. Henrique Motilinsky
Cursos: Orto - Implantodontia - Dentística - Periodontia - Odontopediatria - Endo.

Sociedade Brasileira de Periodontologia
Endereço: Rua Afonso Brás, 525 - Cjto 72
Cep: 04511-011 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3842-0275/2244 - Fax: (11) 3842-5150
Presidente: Dr. Nelson Thomaz Lascala
Curso: Periodontia

Sociedade Brasileira de Cirurgia E Traumatologia Buco-maxilo-facial
Endereço: Rua Riga, 300 - Vila Bandeirantes
Cep: 04249-070 - São Paulo - SP - Tel.: (011) 6969-6451 - Fax: (011) 3079-4592
Presidente: Prof. Dr. Raymundo Miracca
Cursos: C.T.B.M.F.

Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos - Funbeo
Endereço: Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisola, 9-75
Cep: 17012-901 - Bauru - SP - Tel.: (14) 234-4384 - Fax: (14) 224-1388
Diretor-presidente: Prof.Dr. Norberti Bernadineli
Cursos: Periodontia - Dentística - Odontopediatria - Endodontia - Prótese Dentária -
Ortodontia - Imaginologia - Ctbmf

Centro de Estudos Odontológicos São Leopoldo Mandic
Endereço: Rua da Abolição, 1827 - Swift
Cep: 13041-610 - Campinas - SP - Tel/Fax: (19) 3237-3611 R.234
Presidente: Dr.josé Luiz Cintra Junqueira
Cursos: Periodontia - Ortodontia - Implantodontia - C.T.B.M.F. - Endodontia -
Imaginologia - Dentística - Odontopediatria - Protese Dentaria - Patologia Bucal

Hospital Heliópolis
Endereço: Rua Cônego Xavier, 276
Cep: 04231-030 - São Paulo - SP - Tel.: (011) 274-7600 - Fax: (011) 274-2590
Responsável Pelo Serviço de Estomatologia:
Profª Drª Maria da Graça Naclério Homem
Cursos: Estomatologia

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - H.R.A.C
Endereço: Rua Silvio Marchione, 3-20
Cep: 17043-900 - Bauru - SP - Tel.: (14) 235-8420 - 235-8434 - Fax: (14) 235-8182
Presidenta: Profª.drª. Inge Elly Kiemle Trindade
Cursos:  Ortodontia - Endodontia - Imaginologia - Prótese Dentária - Dentística -
Odontopediatria - Saúde Coletiva

Associação Brasileira de Odontologia Secção São Paulo
Endereço: Rua Dr. Olavo Egídio, 154 - 1º Andar
Cep: 02037-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 5082-3681 - 6977-6147
Presidente: Dr. José Silvestre
Cursos: Ortodontia

Órgão Oficial da Área de Saúde Pública e Das Forças Armadas
Academia Brasileira de Medicina Militar - ABMM
Endereço: Rua Ouvidor Portugal, 230
Cep: 01551-000 - São Paulo - SP
Tel.: 6915-1345 - 6915-1254 (Denise) - Fax 6915-1335
Diretor: Dr. Antonio Julio Soares da Costa - Ten.coronel
Cursos: Endodontia - Imaginologia - Ortodontia
Obs.: Tel. da ABMM no RJ (021) 220-0826
R. Alcindo Guariabara, 25 - Grupo 201 e 202 - Cep: 20031-130

 -

Cursos
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Centro Técnico Aeroespacial - C.T.A.
Endereço: Pça Mal. Eduardo Gomes, 50
Cep: 12228-901 - São José do sCampos - SP - Tel.: (12) 3947-3000
Chefe da Div. de Odontologia: Dr.josé Nelson Monteiro Ruecker
Cursos: Endo. - Dentística - Odontopediatria - Orto. - Periodontia - Implantodontia

Hospital de Aeronáutica de São Paulo
Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1400
Cep: 02012-021 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 6224-7000 - 6221-0483
Chefe da Div. de Odontologia: Dr. Pedro Antonio de Araújo Aguiar - Maj.dent.
Cursos: Ortodontia - Implantodontia - Protese Dentária - Endodontia

Hospital Geral do Exército de São Paulo -
Endereço: Rua Ouvidor Portugal, 230
Cep: 01551-000 - São Paulo - SP - Tel.: 6915-1345 - 6915-1254 (Denise) - Fax 6915-1335
Diretor: Dr. Antonio Julio Soares da Costa - Ten. Coronel
Cursos: Endodontia; Implantodontia; Prótese Dentaria; Ortodontia; Periodontia

Estabelecimentos de Ensino Faculdade de Odontologia de Bauru - USP - FOB
Endereço: Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisola, 9-75
Cep: 17043-101 - Bauru - SP - Tel.: (14) 235-8000/8292 - Fax: (14) 223-4679
Diretora: Profª. Drª. Maria Fidela de Lima Navarro
Cursos: Periodontia - Prótese Dentária - Endodontia - Odontopediatria - Imaginologia
- Dentística - Ortodontia - Saúde Coletiva

Faculdade de Odontologia de Piracicaba - Fop
Endereço: Avenida Limeira, 901
Cep: 13414-900 - Piracicaba - SP - Tel.: (19) 3412-5226
Diretor: Prof.Dr. Thales Rocha de Mattos Filho
Cursos: Periodontia - Prótese Dentária - Endodontia - Odontopediatria - Imaginologia
- Dentística - Ortodontia - C.t.b.m.f. - Saude Coletiva - Implantodontia

Faculdade de Odontologia de Lins - FOL
Endereço: Rua Tenente Florêncio Pupo Neto, 300
Cep: 16400-000 - Lins - SP  - Tel.: (14) 3533-6000 - Fax: (14) 522-5418
Diretor: Prof. Dr. Carlos Wagner de Araújo Werner
Cursos: Perio. - Prót. Dentária - Endo. - Odontopediatria - Orto. - Implantodontia

Faculdade de Odontologia da Universidade Metodista de Ensino Superior
Endereço: Rua do Sacramento, 230 - Rudge Ramos
Cep: 09735-460 - São Bernardo do Campo - SP
Tel.: (11) 4366-5552 - Fax: (11) 7664-7728 - Tel. Direto da Amélia: (11) 4366-5576
Diretor: Prof. Dr. Savério Mandetta
Cursos: Periodontia - Prótese Dentária - Endodontia - Odontopediatria - Ortodontia -
Implantodontia - Dentística - C.T.B.M.F. - Imaginologia
Obs: Correspondências relativas a cursos de especialização, deverão ser enviadas para
a Sra. Amélia Tavares Correia Neves - Secretária Administrativa - Cursos “Lato-
sensu”, Conforme Solicitação da mesma em 22/10/98 ao Sr. Erialdo.

Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
- Câmpus de São José dosCampos - UNESP
Endereço: Avenida Eng.º Francisco José Longo, 777 - CP. 314
Cep: 12245-000 - São José dosCampos - SP - Tel.: (12) 3921-8166 - Fax: (12) 321-2036
Diretora: Profª. Drª. Maria Amélia Máximo de Araújo
Cursos: Odontopediatria - Ortodontia - Dentística - Imaginologia - Endodontia -
Periodontia

Fac. de Odontologia da Pontificia Universidade Católica de Campinas - Puccamp
Endereço: Av. John Boyd Dunlop, S/N - Jd. Ipaussurana
Cep: 13059-900 - Campinas - SP - Tel/Fax: (019) 3729-8626
Diretora: Profª. Drª. Elda Pisaneschi(*)
Cursos: Periodontia - Prótese Dentária - Endodontia - Odontopediatria - Ortodontia -
Implantodontia - Dentística - C.T.B.M.F. - Imaginologia.

Centro de Saúde da Associação de Ensino da Universidade de Rib. Preto - Unaerp
Endereço: Avenida Costábile Romano, 2201 - Cep: 14096-380 - Ribeirão Preto - SP
Tel.: (16) 603-7000 - Fax: (16) 627-5035 - 603-6783
Reitora: Profª Elmara Lúcia de Oliveira Bonini Corauci
Cursos: Periodontia - Prótese Dentária - Endodontia - Odontopediatria - Orto.

Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” -
Câmpus de Araçatuba- Unesp
Endereço: Rua José Bonifácio, 1193
Cep: 16015-050 - Araçatuba - SP - Tel.: (18) 620-3200
Fone da Diretoria: (18) 622-1508 Fax : (18) 624-4890
Diretor: Prof. Dr. Francisco Antonio Bertoz
Cursos: Endodontia - Odontopediatria - Ortodontia - Dentística - Periodontia - Protese
Dentaria - Saúde Coletiva - Implantodontia

Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”– Câmpus de Araraquara - Unesp
Endereço: Rua Humaitá, 1680
Cep: 14801-903 - Araraquara - SP - Tel.: (16) 222-7040
Diretor: Prof. Dr. Ricardo Samih Georges Abi Rached
Cursos: Endodontia - Odontopediatria - Ortodontia - Dentística - Periodontia - Prótese
Dentária - Implantodontia

Fundação Educacional de Barretos
Endereço: Av. Prof. Roberto Frade Monte, 389
Cep: 14783-226 - Barretos - SP - Tel.: (17) 3322-6411 - Fax: (17) 3322-6205
Diretora da Pós-graduação: Profª. Elvira Meneghesso Gonçalves Parada
Cursos: Implantodontia - Dentística - Endodontia - C.T.B.M.F. - Ortodontia

Centro Universitário Hermínio Ometto - Uniararas
Endereço: Av. Dr. Maximiliano Baruto, 500 - Jd. Universitário
Cep: 13607-339 - Araras - SP
Tel.: (19) 3543-1400/3543-1409 - Fax: (19) 3541-1674 - 3543-1412
Pró-reitor: Prof. Dr. Mário Vedovello Filho
Cursos: Endo. - Prót. Dent. - Orto. -  Odontopediatria - Perio. - C.T.B.M.F. - Radio. - Implanto.

Universidade Camilo Castel.o Branco
Endereço: Rua Carolina Fonseca, 584
Cep: 08230-030 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 6170-0028/0027 - Fax: (11) 6170-0051
Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa: Prof. Dr. Francisco Reinaldo
Cursos: Periodontia - Odontopediatria - Endodontia - Prót. Dentária - Ortodontia -
Imaginologia - Implantodontia - Dentística - C.T.B.M.F. - Patologia Bucal

Faculdade de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo - Unicid
Endereço: Rua Cezário Galeno, 448
Cep: 03071-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 6190-1239 -  Fax: (11) 6941-4848
Diretor: Prof. Dr. Flávio Vellini Ferreira
Cursos: Ortodontia - Periodontia - Odontopediatria - Endodontia - Imaginologia -
Prótese Dentária - Estomatologia - Patologia Bucal

Universidade São Francisco
Endereço: Avenida São Francisco de Assis, 218
Cep: 12916-900 - Bragança Paulista - SP
Tel.: (11) 4034-8233  -  Fax: (11) 7844-1825 - 7843-2812
Coord. do Curso de Odontologia: Prof. Dr. Pedro Luiz de Carvalho
Cursos: Dentística - Imaginologia - Endodontia - Prótese Dentária - Odontopediatria -
Ortodontia - Periodontia - C.T.B.M.F. - Implantodontia

Faculdade de Odontologia da Universidade Metropolitana de Santos - Unimes
Endereço: Rua da Constituição, 374
Cep: 11015-470 - Santos - SP
Tel.: (13) 3233-3400 - Fax: (13) 3234-2379
Diretora: Profa. Dra. Márcia Pinto da Fonseca Tubel
Cursos: Dentística - Prótese Dentária - Odontopediatria - Endodontia - Ortodontia -
Estomatologia - C.T.B.M.F. - Implantodontia - Periodontia - Odontologia Legal -
Patologia Bucal - Imaginologia

Universidade Paulista - Unip - São Paulo
Endereço: Rua Dr. Bacelar, 1212
Cep: 04026-002 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5586-4000/4068 - Fax: (11) 275-1541/276-0500
Diretor: Prof. Dr. Nicolau Tortamano
Cursos: Ortodontia - Periodontia - Endodontia - C.T.B.M.F. - Prótese Dentária - Dentística
- Odontopediatria - Imaginologia

Universidade Paulista - Unip - Sorocaba
Endereço: Av. Independência, 412 - Éden
Cep: 18087-050 - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 238-1000
Diretora: Drª. Rita de Cásia Vieira de Oliveira
Cursos: Endodontia - Prót. Dentária - Ortodontia

Universidade Paulista - Unip - Campinas
Endereço: Av. Comendador Enzo Ferrari, 280 - Swift
Cep: 13043-900 - Campinas - SP - Tel.: (19) 3776-4000
Diretor: Prof. Dr. Brasílio Camargo de Brito Filho
Cursos: Endodontia

Faculdade de Odontologia da Universidade de Marília - UNIMAR
Endereço: Avenida Hygino Muzzi Filho, 1001
Cep: 17525-902 - Marília - SP
Tel.: (14) 421-4000 - Fax: (14) 433-8691
Diretor: Prof. Dr. Valdir Gouveia Garcia
Cursos: Endo. - Dentística - Odontopediatria - Prót. Dent. - Orto. - Perio. - CTBMF

Faculdade de Odontologia da Universidade de Santo Amaro - UNISA
Endereço: Rua Prof.enéas de Siqueira Neto, 340
Cep: 04829-300 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5545-8500  - Fax: ?????
Diretor de Pós-graduação:
Prof. Dr. Valdemir Correia Neri
Cursos: Odontopediatria - Dentística - Ortodontia Endodontia Periodontia -
Implantodontia - Imaginologia - C.T.B.M.F. - Prot. Dent.

Faculdade de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes
Endereço: Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200
Cep: 08790-911 - Mogi das Cruzes - SP
Tel.: (11) 4798-7000/7092/7308 -  Fax: (11) 4798-7288/7323
Pró-reitor de Pesquisa Pós-graduação e Extensão:
Prof. Dr. Jair Ribeiro Chagas
Cursos: Dentística - C.T.B.M.F. - Endo. - Prótese Dentária - Imaginologia -
Ortodontia

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Univ.de São Paulo
Endereço: Avenida do Café, S/Nº - Monte Alegre
Cep: 14040-904 - Ribeirão Preto - SP
Tel.: (16) 602-3952 - Fax: (16) 633-0999
Diretora: Profª. Drª. Sada Assed
Cursos: Periodontia - Ortodontia - Imaginologia - Endo. - Saude Coletiva -
Odontopediatria - Patologia Bucal - P.B.M.F. - Prot. Dent. C.T.B.M.F. - Dentística

Faculdade de Odontologia da Universidade de Taubaté
Endereço: Rua dosOperários, 09 - Centro
Cep: 12020-240 - Taubaté - SP
Tel.: (12) 225-4149/4100 - Fax: (12) 232-4968
Chefe do Deptº de Odontologia: Prof. Dr. Antonio Olavo Cardoso Jorge
Cursos: - Endo. - Orto. - Perio. - Implanto. - Dentística - Odontopediatria - Radio.

Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE
Endereço: Rua José Bongiovanni, 700
Cep: 19050-900 - Presidente Prudente - SP
Tel.: (18) 229-2277/2078 - Fax: (18) 229-1013
Diretor de Assuntos Acadêmicos: Prof. Dr. Alcides Guimarães
Cursos: Dentística - Prótese Dentária - Odontopediatria - Ortodontia

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2227
Cep: 05598-900 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3091-7834 - Fax: (11) 3091-7820
Diretor: Prof. Dr. Edmir Matson
Cursos: Perio.– Odontopediatria - Dentística - Endodontia - Prótese Dentária -
Patologia Bucal - Radio. -  Odontologia Legal - Orto. -  C.T.B.M.F. - Implanto.

Faculdade de Odontologia da Universidade Guarulhos - UNG
Endereço: Praça Tereza Cristina, 58 - Centro
Cep: 07023-070 - Guarulhos - SP
Tel.: (11) 6464-1684
Coordenadora de Pós-graduação e Pesq. em Odont.:
Profª. Drª. Magda Gomes Feres
Cursos: - Odontopediatria - Periodontia - Endodontia - Ortodontia -
Prot. Dent.

Universidade do Sagrado Coração
Endereço: Rua Irmã Arminda, 10-50 - Caixa Postal 511
Cep: 17044-160 - Bauru
SP - Tel/Fax: (014) 235-7000
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação:
Prof. Dr. José Jobson de Andrade Arruda
Cursos: Endodontia

Universidade do Vale do Paraíba - Univap
Endereço: Av. Shishima Hifumi, 2911 - Urbanova
Cep: 12244-000 - São José dosCampos - SP
Tel/Fax: (012) 3497-1000
Diretor: Dr. Renato Amaro Zângarocursos: Odontopediatria
Curso ?????

Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN
Endereço: Rua Maria Cândida, 1813 - Vl. Guilherme
Cep : 02071-013 - São Paulo - SP
Tel/Fax : 6972-9023 - 6972-9024
Pró-reitor: Prof. Dr. Oscar Hipólito
Cursos: Odontopediatria; Ortodontia; Implantodontia; Prót. Dentária
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Desde outubro do ano passado, o currículo escolar
de 6,1 mil escolas da rede estadual de ensino tem uma
novidade. Peças educacionais produzidos pelo CROSP
para orientar as crianças sobre prevenção e uma boa
higiene bucal estão sendo exibidos nas salas de aula. Uma
sólida parceria entre o Conselho e a secretaria de
Educação do Estado permitiu a distribuição de 12,4 mil
vídeos sobre o assunto. Trata-se dos filmes “Ciranda do
Sorriso” e “Seu sorriso só depende de você”.

A iniciativa faz parte de um protocolo assinado pelo
CROSP e pela Secretaria de Educação, no dia 18 de junho
de 2002, com a finalidade de estreitar a relação entre
educação e saúde. Conforme observou o presidente do
Conselho, Dr. Emil Adib Razuk, são dois pilares que
sustentam qualquer nacionalidade. “A cárie dentária, depois
do resfriado comum, é a infecção que mais atinge o ser
humano, por isso não poderíamos deixar de criar ações
educativas para incentivar a prevenção da cárie dental”.

Para o secretario da Educação, professor Gabriel
Chalita, a parceria com o CROSP é fundamental e,
comentou que às vezes a criança passa pela escola, mas
o tipo de aprendizagem não é significativo para seu modo
de vida. “Temos um exército de 6,1 milhões de alunos
que precisam aprender muito mais além do que
trigonometria ou decorar nomes de rios”, filosofa o
secretário. Para Chalita, esse diálogo com o CROSP e
outras entidades sérias vem contribuindo para a escola
de seus sonhos.

Dr. Razuk mostra-se confiante em relação ao
protocolo assinado. “Este é um programa que a classe
odontológica vai sentir a médio e longo prazo. Se você
passar a educar as pessoas, elas verão que a higiene bucal
é indispensável para a saúde geral”, acredita. O presidente
do Conselho ressaltou, ainda, se não houvesse boa
vontade do governador Geraldo Alckmin e do secretário
Chalita. Dr. Razuk considera fundamental a existência de
uma parceria em que realmente se busque o
melhoramento do ser humano. “Estamos trabalhando de
maneira intensiva. Nossa responsabilidade como
profissional de saúde é lutarmos pela salvaguarda da
saúde odontológica”.

Concurso
Outra prova da sintonia entre o CROSP e Secretaria

de Educação é o concurso de saúde bucal para a rede
estadual de ensino, que atingiu mais de seis milhões de
estudantes de todas as séries do ensino fundamental.
Serão premiados os alunos e professores que
apresentarem os três melhores trabalhos. O primeiro
lugar receberá R$ 2 mil, o segundo R$ 1,5 mil, e o terceiro
R$ 1 mil. À escola dos alunos vencedores será doada a
quantia de R$ 2 mil, que deverá ser revertida à Associação
de Pais e Mestres, para a implementação de programas
de saúde bucal.

O secretário Chalita agradeceu ao Dr. Emil e
ressaltou que tem preocupação em estabelecer parcerias
com aqueles que tem credibilidade , conhecimento e
venham disponibiliza-los com entusiasmo a serviço da
rede pública do Estado de São Paulo.

Os resultados do concurso estão sendo analisados
por membros do CROSP e da Secretaria de Educação e
serão divulgados no mês de fevereiro.

Educação
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CROSP exibe fitas sobre saúde
bucal em 6,1 mil escolas estaduais;

e o Cirurgião-Dentista Dr.
Ammirati realiza seis grandes

shows de mágica

Vídeos e mágica: combinação perfeita para as crianças

FELIPE

Olhos arregalados e alegria estampada no
rosto. O mágico está se aproximando. Palmas e

mais palmas. O Cirurgião-Dentista Dr. Paschoal
Ammirati sobe no palco e acena para as crianças.
Empolgação e gritos. O espetáculo vai começar!

O Dr. Ammirati, ou melhor, o mágico, dá logo um
recado para as crianças: “vocês
vão assistir a dois espetáculos.
O primeiro vai ser o mágico da
mágica, ou a mágica do
mágico. O segundo será dois
filmes: a mágica da vida, a
mágica para vocês terem os
dentes bonitos. Vocês vão
aprender como se deve
escovar os dentes”.

A mágica vai começar.
Vamos deixar o Dr. Ammirati,
mágico há 45 anos, explicar
um pouco o espetáculo: “é
uma arte de entretenimento,
com ela a criança desenvolve
mais o raciocínio”.

Mágica e mais mágica.
Aplausos e aplausos. Foi
assim durante todo o espetáculo. Uma verdadeira
demonstração de alegria e felicidade das crianças
que puderam participar de vários truques.

A mágica do ilusionista acabou. Agora é a vez da
“mágica da vida”, como define o Dr. Ammirati.
Curiosas e ansiosas: assim estavam as crianças. Várias
perguntas surgiam: “O filme é divertido?” “O que ele
vai me ensinar?”.

Os vídeos “Seu sorriso só depende de você” e
“Ciranda do sorriso”, patrocinados pelo Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) e
distribuídos pela Secretaria Estadual da Educação,
foram exibidos, ao todo, em 6,1 mil escolas
estaduais”– a exibição dos vídeos junto com o show
de mágica, em novembro e dezembro de 2.002,
aconteceu nas escolas Jacques Maritain, José
Altenfelder Silva, Marechal Floriano, Cacilda Becker
e Dona Suzana de Campos.

À medida que os vídeos eram mostrados, as
crianças se identificavam com as músicas e com as
danças. Mas, sobretudo, aprendiam a necessidade de
uma escovação correta e diária.

E não é que as crianças realmente gostaram do
vídeo. “Legal!”, “divertido!” e “interessante!”, foram
alguns dos comentários feitos por elas.

Mas não foram só as crianças que gostaram.
Os coordenadores e diretores das escolas estaduais
também elogiaram o conteúdo das fitas. “Os vídeos
são engraçados, tratam o assunto para a criança,
com uma linguagem infantil. É ótimo para as
crianças de 1ª a 4ª série criarem, de uma maneira
bem gostosa, o hábito de escovar os dentes”,
contou a coordenadora da EE José Altenfelder Silva,

Cecília Oliveira Franzoni. Já a vice-diretora da EE
Cacilda Becker Kátia Machado ressaltou a importância
dos vídeos e do programa. “As crianças não têm o
hábito de escovar os dentes e muitas nem conhecem
o fio dental. É com um programa como esse que as
crianças têm lições de saúde bucal. Os pais
dificilmente orientam os filhos para escovar os dentes
após as refeições”.

Os olhos das crianças deixam de ficar arregalados,
a alegria some do rosto. Empolgação e gritos já não
podem ser ouvidos. O espetáculo terminou!

CROSP exibe fitas sobre saúde
bucal em 6,1 mil escolas estaduais

Depoimentos
Professora, qual é a importância dessa iniciativa?
“As crianças comem doces o dia inteiro e

dormem sem escovar os dentes. Uma iniciativa como
essa é importante, pois as crianças não recebem
orientação sobre saúde bucal”.
Maria Cecília Corassa – professora da 2ª série da EE José

Altenfelder Silva

“Uma ação como essa completa o trabalho que
realizamos em sala de aula sobre alimentação e saúde”.

Débora Cristina Batista – professora da 4ª série da EE
José Altenfelder Silva

“O vídeo tem uma linguagem fácil, direcionada
para a criança. Ele é muito informativo, mostra a
prática e a teoria. A visualização para a criança é
importante. Ela aprende mais rápido e assimila
melhor como cuidar dos dentes”.
Valéria de Souza Gonçalves – professora de 1ª a 4ª série

da EE Cacilda Becker ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

... Parceria que dá certo
e educa alunos da rede
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Dr. Ammirati exibindo truque com pomba
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O Projeto de Lei 356 de 2000 que
prevê a revogação da Lei

Municipal 11.852 de 1995 está quase
pronto para entrar na pauta da Mesa
Diretora da Câmara. Depois de passar
pelas comissões de Justiça,
Administração, Educação e Saúde, o
projeto chega à Comissão de Finanças,
a última a analisá-lo. O projeto, de

autoria do vereador Carlos Neder (PT),
defende que os profissionais de saúde
bucal desenvolvam ações educativas e
preventivas nas escolas e creches e, que
os alunos recebam assistência
odontológica em unidades básicas de
saúde, não nos próprios colégios, como
hoje manda a lei.

O Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo (CROSP) teve um
papel importante para que o projeto de
lei pudesse ser apresentado e
encaminhado às comissões na Câmara
Municipal. “Houve a preocupação do
CROSP em conversar com outras
associações e entidades odontológicas
sobre o projeto e isso foi fundamental.
Com a opinião de todos pudemos
melhorá-lo ainda mais”, conta o vereador.

O próprio ministério e a
Secretaria de Saúde Estadual
recomendam atendimento em um
posto, consultório ou hospital”,
ressalta ele.

Um Levantamento
Epidemiológico de Saúde Bucal feito
pelo Ministério da Saúde no 2º
semestre de 2002 mostra que o estado
de São Paulo tem um dos menores
índices de ataque de cáries do país.
Conforme a Organização Mundial de
Saúde, uma criança com até 12 anos
pode possuir 3 dentes cariados. A

Legislativo
Projeto de Lei que propõe ação preventiva na rede municipal de ensino pode ir à votação este ano

média do estado paulista é 2,5. Dentre
as 35 cidades pesquisadas, Santos
possui o menor número com 1,32 ,
seguido por Campinas, com 1,34.

Para Manfredini, o bom resultado
estatístico se deve a três fatores:
campanhas de prevenção e higiene
bucal, fluorentação da água e
introdução do flúor nas pastas de
dente. Ele também afirma que os dados
revelados pelo ministério são uma boa
prova de que deixar um dentista
restrito ao atendimento nas escolas é
desperdício de recurso. “Quando o
profissional de saúde bucal fica nos
postos de saúde ele pode atender uma
família inteira, não só as crianças.”,
acredita.

União
O Conselho Regional de Odonto-

logia de São Paulo (CROSP) teve um
papel  importante para que o
projeto de lei  pudesse ser
apresentado e encaminhado às
comissões na Câmara Municipal.
“Houve a preocupação do CROSP em
conversar com outras associações e
entidades odontológicas sobre o
projeto e isso foi fundamental. Com
a opinião de todos pudemos
melhorá-lo ainda mais”, conta o
vereador.

Mesmo com o recesso parlamentar,
o Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo (CROSP) mantém diálogos com
representantes na Câmara e no Senado a
fim de evitar a criação de tecnólogos de
nivel superior na área da saúde. O
presidente do CROSP, Dr Emil Adib Razuk,
pretende agendar uma reunião com o
deputado federal eleito pelo PC do B, Jamil
Murad para discutir o tema. O parlamentar
pode vir a ser um grande aliado na luta
da classe odontológica por ele ser
médico e ter maior sensibilidade e com-
preensão das reivindicações dos
profissionais da área da saúde.

CROSP obteve ja a principioo apoio
do deputado na luta contra a criação do
cargo técnico de nivel superior. Além
disso, Murad é do mesmo partido do
deputado federal Aldo Rebelo, autor do
projeto que prevê a criação de tecnólogos
na área de saúde e engenharia, o que
facilitaria a possibilidade de um
entendimento.

Graças à ação do CROSP em con-
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Conselho mantem luta contra cria;ao de tecnologos de nivel superior na area da saude

junto com o Conselho Federal de
Odontologia (CFO) o projeto não foi
ainda aprovado. O projeto, que fora
aprovada na Câmara dos Deputados,
quase foi à votação na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado. Ao tomar
conhecimento, Dr. Emil Adib Razuk
entrou em contato com o presidente da
Comissão de Assuntos Sociais, senador
Romeu Tuma, pedindo adiamento da
votação. Dr. Emil explicou que “na área
da saúde não há espaço para o tecnó-
logo”. Isso porque, afirmou, “não há
como atender de maneira adequada a
população sendo que o técnico terá
apenas um terço da carga horária de
estudo em relação a do profissional de
nível superior”.

Diante da argumentação do
CROSP e do CFO, e da boa vontade de
Romeu Tuma e dos senadores Tião Viana
(PT), do Acre, e Olívir Gabardo (PSDB),
do Paraná, que pediram vistas ao
projeto, a votação foi adiada para o
começo desse ano.

Atualmente a Comissão de Assuntos
Sociais está em recesso e ainda não
agendou uma data para a votar o projeto,
uma vitória do Conselho Regional de
Odontologia  de São Paulo que está atento
a toda movimentação em torno da matéria

no Senado. Dr. Emil afirmou que, em
2003, o CROSP vai continuar
pressionando contra a aaprovação do
projeto, tendo em mãos parecer
contrário à matéria do Escritório de
Advocacia Acayaba de Toledo (veja fac-
símile abaixo)

Outro projeto, que também
v i sa  revogar  a  Le i  Mun ic ipa l
11.852/95, foi apresentado pelo
Executivo municipal e poderá ser
apreciado antes do projeto do
parlamentar.

Ofício De Néder ao Dr. Razuk
informando sobre o andamento do

projeto

Vereador Carlos Néder, autor do
projeto de lei
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A parceria para financiamentos
firmada entre o Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP) e a
Caixa Econômica Federal, em julho do
ano passado, têm ajudado muitos
profissionais inscritos no CROSP a
montar seus próprios consultórios
odontológicos. Isso se deve a duas
linhas de créditos oferecidas pelo
banco: o Programa de Geração de
Emprego e Renda (Proger), para
recém formados e, a Carta de Crédito
LH Longa Comercial, do Sistema de
Financiamento Imobiliário (SFI),
destinado à aquisição ou construção
de imóveis comerciais.

A união entre as duas instituições
já existia desde 1988. Por esse motivo, a
negociação entre a Caixa e o CROSP se
deu de forma rápida e tranqüila. O
presidente do CROSP, Dr. Emil Adib
Razuk, ressalta que o objetivo desse
acordo é ajudar os dentistas da melhor
maneira possível. “Essas linhas de
crédito deverão facilitar o início de
carreira dos recém-formados e dar um
grande incentivo àqueles que desejam
ter seu próprio consultório”, explica ele.

Entre julho e novembro, cerca de
400 dentistas estiveram na Caixa,
segundo o gerente de Relacionamento
Empresarial da agência Carlos Sampaio,
Fredi William Wunderlich. “Nas duas
primeiras semanas após a divulgação da
parceria, as duas mil agências do Estado
receberam aproximadamente 200
ligações por dia”, enfatiza o gerente.
Nesse período, foram fechadas 15
operações só na Carlos Sampaio. “Não
dá como saber quantos profissionais
assinaram o contrato com a Caixa, pois
são diversas agências em todo o
Estado. Mas é visível que a procura
aumentou”, revela Wunderlich, que
destacou o papel do jornal do CROSP
na divulgação do benefício con-
quistado pela atual diretoria.

O gerente observa, porém, que os
cirurgiões-dentistas continuam muito
cautelosos ao contrair um financia-
mento a longo prazo. Por essa razão,
ainda não há um número expressivo de
contratos efetuados. Mesmo assim, ele
reafirma que a parceria faz diferença,
porque abre um canal alternativo e
vantajoso para que o profissional monte
sua clínica no momento adequado.

Ele também afirma que a Caixa já
oferecia esse serviço aos profissionais

liberais, inclusive aos dentistas. A
diferença da parceria é que, além do
processo de financiamento ser agili-
zado, as agências ficam sempre
preparadas para atender algum
profissional registrado no Conselho.

Para a cirurgiã-dentista Maria
Helena Ciffarelli, formada em 1996, uma
ajuda como essa teria dado um impulso
muito importante em sua carreira se
estivesse disponível na época em que
terminou a faculdade.

As linhas de créditos continuam
abertas nas agências da Caixa Econômica
Federal. Para saber mais sobre elas,
acesse o site www.caixa.gov.br ou ligue
para 4196-6601 (central de informações).
Para aqueles que moram fora da capital,
o telefone é 0800 550101. O banco avisa
que o 0800 específico criado no ano
passado saiu de funcionamento.

A diretoria do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CROSP)
fechou com a Caixa Econômica Federal
o contrato, anteriormente oferecido
pelo Banco Real, que garante aos
profissionais inscritos na entidade o
direto aos seguros de vida e invalidez.
A mudança traz a novidade da cobertura
de 20 dias em janeiro sem o pagamento
da anuidade. O presidente do CROSP,
Dr. Emil Adib Razuk, lembra que o
benefício jamais foi conseguido por
outra instituição de classe.

O direito aos seguros foi reins-
tituído em janeiro do ano passado
pela atual diretoria após 5 anos de
intervenção. A iniciativa tomada por
Dr. Razuk beneficiou muitas famílias
em 2002.

Benefícios

Parceria entre CROSP e Caixa Econômica
Federal aumenta financiamentos e facilita

carreira de recém-formados

Exemplo com carência de 6 meses*

Proger Recém-formado
com 3% a.a. + TJLP (10,0%)

Valor: R$ 10.000,00

Pagamento nos 6 primeiros meses:
R$ 108,33

Pagamento nos 18 meses seguintes:
R$ 614,48

*Valores sujeitos a alteração sem prévio aviso

CROSP fecha novo contrato para garantir
seguros de vida e invalidez

Segundo o Departamento Finan-
ceiro do Conselho, 37 pessoas entraram
com documentação junto a Real Seguros
até o mês de dezembro. Dentre elas, 32
foram indenizadas e 5 aguardam análise
de documentos. O total das apólices está
dividido em 28 mortes naturais, 6 mortes
acidentais e 3 invalidezes por doença e,
atinge R$ 86.050,83.

Para que o direito aos seguros pu-
desse ter continuidade, foi enviado, no
fim do ano passado, um ofício a 11
bancos convidando-os para formar
parceria e apresentar propostas. Apenas
7 retornaram. Conforme o Depar-
tamento Financeiro, a Caixa foi escolhida
porque atendia a todas as necessidades
do CROSP. O contrato com a Caixa vai
até o dia 31 de janeiro de 2004.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Coberturas Cirurgião Técnico Técnico Auxiliar de Atendente
Dentista de Prótese de Higiene Consultório de Prótese

Dentária Dental Dentário  Dentária
Morte
Acidental 5,000,00 3,333,34 1,000,00 1,000,00 1,000,00
Morte
Natural  2,500,00 1,666,67 500,00 500,00 500,00
Invalidez
Permanente 5,000,00  3,333,34 1,000,00 1,000,00  1,000,00
Acidente
Invalidez
Permanente 2,500,00 1,666,67  500,00  500,00 500,00
Doença

Apólice

O Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo (CROSP), a
Associação Paulista dos Cirurgiões-
Dentistas (APCD) e outra entidades
odontológicas conseguiram, em 10 de
julho de 2001, o direito à quota de 90%
de seu consumo médio nos meses de
maio, junho e julho. Nessa época, o
país passava pela racionalização de
energia elétrica, o chamado “apagão”.
Todas as empresas e residências eram
obrigadas a utilizar 20% a menos de
energia consumidas normalmente.

A medida adotada pelo governo
federal prejudicou os profissionais de
saúde bucal que dependem de energia
elétrica para trabalhar. Como os
hospitais haviam ganho o benefício de
racionar o consumo em apenas 10%

CROSP, APCD e entidades conseguiram aumento
da quota de energia elétrica

para o exercício de suas atividades, o
CROSP encaminhou um documento
ao então ministro-chefe da Casa Civil,
Pedro Parente, explicando que tanto
as clínicas como os consultórios
executam procedimentos semelhan-
tes aos dos hospitais. O ofício também
ressaltava que o atendimento à
reivindicação era indispensável para
que os profissionais de odontologia
pudessem continuar prestando
assistência à saúde oral da população.

O presidente do CROSP, Dr. Emil
Adib Razuk, e o secretário Dr. Luiz
Roberto Cunha Capella, estiveram na
Chefia da Casa Civil do Palácio do
Planalto, em Brasília, no dia 28 de
junho de 2001, para entregar o
documento a Pedro Parente.

Cobertura garantida
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Foram realizadas 16.972
visitas de rotina

O setor de Fiscalização do
CROSP recebeu e apurou, no ano de
2002, inúmeras denúncias sobre
inadequação de placa dos consul-
tórios odontológicos, panfletagem e
exercício ilegal da profissão (veja
quadro abaixo). Desse modo, o setor
abriu uma série de expedientes e a
fiscalização do CROSP constatou
várias denúncias. O setor Jurídico e

a Comissão de Ética vão agora
tomar as providências cabíveis
contra os infratores.

O setor de Fiscalização acon-
selha aos reclamantes que as
denúncias sejam identificadas e
feitas pessoalmente ou por escrito
(fax, carta ou e-mail). O CROSP
assim pode informar ao denun-
ciante, num espaço de tempo
menor, o resultado de apuração.
No entanto, denúncias anônimas
ou por telefone também têm sido
aceitas e atendidas.

Fiscalização tem excelente
produtividade em 2002

                    Produtividade do setor de Fiscalização em 2002  
Visitas de rotina ................................................................... 16.972
Diligências ........................................................................ 3.207
Notificações ....................................................................... 1.632
Expedientes ......................................................................... 990
Expedientes enviados à Comissão de Ética ............................................... 860
Expedientes arquivados ............................................................... 354
Fichas de atualização cadastral ...................................................... 8.650
Ofícios enviados ao Limpurb/planfletagem............................................... 313
Ofícios enviados por cancelamento de inscrições provisórias vencidas em 30/06/02 ............ 468
Inscrições provisórias realizadas até 30/12/02 ............................................ 241
Percentual das inscrições provisórias realizadas até 30/12/02 ............................ 51,49%
Ofícios enviados à Vigilância Sanitária ................................................... 61
Denúncias de falta de inscrição de CD/TPD/APD/ACD/CLIN/CONVÊNIOS/LPD ................ 91
Denúncias de condições de higiene e falta de documentação enviadas à Vigilância Sanitária ..... 72
Denúncias de publicidade em jornal/revista/out-door/rádio/televisão/banner/placas e outros ... 310
Denúncias de indícios de exercício ilegal ................................................. 32
Denúncias de panfletagem............................................................. 492

 O maior congresso odontológico
do mundo tem data e local para
acontecer.  Entre os dias 27 a 30 de
janeiro, o Pavilhão do Anhembi abre suas
portas para o 21a Congresso
Internacional de Odontologia, evento
organizado pela Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas (APCD) e que atrai
a atenção da comunidade odontológica
dos cinco continentes. Ali são
apresentados os equipamentos de última
geração e as novidades científicas que
visam atualizar e renovar as técnicas de
uma atividade essencial para a saúde
pública e para aperfeiçoamento estético
bucal.

A Associação prepara um Congresso
30% maior em relação ao do ano
passado e espera um público recorde
de 70 mil pessoas por dia, entre
cirurgiões dentistas, cientistas,
professores, universitários e
autoridades públicas. São quarenta mil
metros quadrados divididos entre feira
de artigos do setor odontológico e a
parte científica que engloba as teses e
palestras de expoentes no campo da
medicina odontológica nacional e
internacional.

Dentro do Anhembi serão 310
expositores nacionais e 33 internacionais,
além de 36 associações institucionais,
dentre faculdades, empresas e entidades
filantrópicas, presentes cada uma com um
stand. Como congressistas serão 89
delegações estrangeiras.

A partir da edição deste ano, o
congresso deixará de ser bienal e
acontecerá anualmente. Segundo o
coordenador cientifico do Congresso,
Rielson José Alves Cardoso, o evento
passa a ser anual, pois as descobertas e
as inovações tecnológicas no setor
ganharam muito dinamismo e dois anos
de diferença entre uma edição e outra
significa a defasagem entre o moderno
e o ultrapassado.

Rielson Cardoso explicou que neste
ano o congresso visa trazer técnicas
inovadoras e até então desconhecidas
pelo profissional. Para ele, estão surgindo
nichos de mercado ainda não explorados
justamente porque são pouco
conhecidos. “Vamos destacar, nesta

edição, as opções que estão surgindo”,
afirmou. Uma delas, a nova abordagem
aos pacientes especiais, aqueles que
possuem algum tipo de deficiência ou
patologia que requer atenção
diferenciada.

O coordenador disse, ainda, que
o evento serve de palco para se discutir
a importância que o projeto Saúde
Coletiva, desenvolvido pela APCD,
ganha com a mudança de governo no
Brasil. O Saúde Coletiva procura
discutir as novas perspectivas na área
de saúde bucal e a participação dos
dentistas no Programa Saúde da
Família, do Ministério da Saúde. “Este
é o momento de a categoria reforçar
as suas reivindicações de maior
participação nos programas de
promoção e prevenção da saúde”, diz
Rielson Cardoso.

Entre os participantes e
palestrantes do Congresso está a
comitiva de Cuba, país modelo em
inovações na medicina odontológica.
À delegação cubana, ficou a
responsabilidade de ministrar palestras
sobre políticas públicas que visam o
atendimento odontológico como ação
social. Outro país fortemente presente,
apesar da crise econômica que vive, é
a Argentina, a maior comitiva
estrangeira no Congresso.

Poupa-tempo do CROSP
O Conselho Regional de

Odontologia do Estado de São Paulo
(CROSP), a exemplo dos anos
anteriores, também tem presença
garantida. O CROSP, com uma ilha de
54 metros quadrados no Pavilhão do
Anhembi, tem como papel atender,
orientar e dar todo tipo de suporte aos
profissionais da área. O cirurgião
dentista tem ali um um verdadeiro
poupa-tempo onde podera receber os
sevicos de que dispoe na sede e nas
seccionais do Conselho, como a
atualização de seus cadastros, a
obtencao de identidade profissional e
certidoes, ter contato direto com a
diretoria e informar-se sobre as
eleições para os conselheiros do
CROSP a ser realizada nos dias 14 e 15
de fevereiro.

O stand conta com aparelhos de TV
para a exibição dos filmes “Seu sorriso
só depende de você” e “Ciranda do
sorriso”, peças institucionais assistidos
por alunos em 6,1 mil escolas do Estado
de São Paulo, além de um vídeo de
valorização profissional do cirurgião
dentista produzido pela Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo.

Estande do último CongressoEleição do CROSP

”
Confira relação deendereços na página 4

Dias 14 e 15 de
fevereiro de 2003
Das 8 às 18 horas

    Os eleitores da capital deverão
votar nas urnas eletrônicas, na sede

do CROSP ou nas seccionais”.

”

Congresso Internacional de
Odontologia vai atrair a atenção dos

cinco continentes
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Curso de Especialização em Endodontia

Local: Associação Brasileira de Odontologia
Seção Amapá - Av. Marcelo Candia, 635 - Santa Rita

Data: 13 e 14 de janeiro de 2003
Horário: 14h. às 18h
Taxa de Inscrição: R$ 50,00 (sócios quites)
Informações:  Fone/fax - (96) 242-9300

e-mail –  abo-ap@uol.com.br

Programação Científica e de Eventos Em Presidente Prudente, APCD, CROSP e
Odontocred comemoraram o dia 25 de
outubro de 2002

Odontogeriatria
Noções de Interesse Clínico

(Editora Artes Médicas, 500 pág.)
foi lançado, em janeiro de 2002,
no 20º Congresso Internacional de
Odontologia e já é considerado,
por muitos profissionais da área

de saúde em geral, como “fonte de consulta
básica sobre o tema”.

“O livro transpira uma filosofia de
atendimento e cuidados sedimentados por
mais de 25 cursos ministrados sobre o tema
em 2001 e mais 18 em 2002”, explica o Dr.
Fernando Luiz Brunetti Montenegro, co-autor
da obra, juntamente com o Dr. Ruy Fonseca
Brunetti.

Eventos

Curso de odontologia Hospitalar
Local: APCD-Lapa
Ministradores: Dr. Paulo Sérgio Duarte, Dr. Cristian

Correa,
Dr. Marcelo Melo Soares e Dr. Walter Paulesini
Data de início: 25 de fevereiro de 2003
Duração: 10 meses/ semanal com atividades

hospitalares
Públco Alvo: Cirurgiões-Dentistas e alunos do
último ano
Informações: 3021-4260 ou 3021-4635

Mérito
CDs são homenageados na Pierre Fauchard
Academy

No dia 29 de novembro de 2002, durante a sessão
solene de posse de novos membros da Pierre
Fauchard Academy, houve outorga do Mérito
Odontológico às personalidades da Odontologia que
se destacaram durante o Ano de 2002 pelos relevantes
serviços prestados.

Foram homenageados (em ordem alfabética): Dr.
Clóvis Marzola, Dr. Emil Adib Razuk, Dr. Henrique
Motilinsky, Dr. Jairo Corrêa, Dr. Lucy Dalva Lopes
Mauro, Prof. Dr. Raphael Baldacci Filho e Prof. Dr.
Renato Sérgio Quintela.

Um churrasco com renomados representantes
da família odontológica brasileira. Foi dessa forma
que a APCD Regional Presidente Prudente e a
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Cirurgiões-
Dentistas (Odontocred) comemoraram o último Dia
do Cirurgião-Dentista e Dia Nacional da Saúde Bucal,
25 de outubro de 2002. A associação é presidida pelo
Dr. Valter Torezan Gouvêa e a seccional do CROSP
em Presidente Prudente tem como delegado-
presidente o Dr. Rubens Sanches.

Dr. Sanches entregou as carteiras funcionais aos
novos membros das Comissões do CROSP da Seccional
de Presidente Prudente. Ele enalteceu o trabalho
do presidente do CROSP, Dr. Emil Adib Razuk, e
agradeceu a colaboração de sua nova equipe de
trabalho.

Na ocasião,  a Odontocred entregouos
primeiros talões de cheque aos cem primeiro
cooperados. A  APCD inaugurou o campo de futebol
suiço com uma partida de futebol, e entregou aos
associados o quiosque nº 1, com churrasqueira, pia
e cozinha, anexa ao salão de festas.

L
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Presidente do CROSP momeia Dra.
Myrtes como a nova delegada
presidente da Lapa

A seccional da Lapa (Rua Pio XI, 999)
está sendo comandada pela Dra. Myrtes
Gomes e Gomes. Formada pela Faculdade
de Odontologia do Triângulo Mineiro, em

1961, a nova delegada presidente é membro efetivo da
American Dental Association (ADA) e membro da Academia
Pierre Fauchard. Dra. Myrtes já fez parte da diretoria do
grupo GEM e recebeu o Diploma Sindicato dos
Odontologistas de Personalidade Emerita de 1994. Além
disso, a nova delegada presidente da seccional Lapa do
CROSP ocupou cargos importantes na APCD Regional Lapa.
De 1981 a 1984 e de 1987 a 1990, foi diretora do
departamento social, no biênio 1985/1986 foi Conselheira
Fiscal e no biênio 1990/92, vice-presidente. De 1992 a
1996, ela presidiu a APCD Regional Lapa, e no biênio
1996/1998, foi vice-presidente. Atualmente, a Dra. Myrtes
dirige o departamento social da APCD Regional Lapa, cargo
que vem ocupando desde 1996.

Poemas & Crônicas
(Editora Paulo’s, 78

pág.), de autoria do
protético e escritor
Alexsandre Robson Alírio de
Lima, aborda os temas como
perdão, saudade,
despedida, pensamento, fé,

amor e coração, entre outros.
Lima enviou uma carta e um exemplar de

sua obra ao CROSP. Na carta,  parabenizou o
conselho pela campanha de vacinação.
“Prevenir é o auge da inteligência”, disse o
protético.

Já na dedicatória do livro,  desejou paz e
amor aos amigos do CROSP. “Que Deus esteja
conosco”.

Local: Centro de Convenções de Fortaleza
Data: 14 a 18 de maio de 2003
Horário: 10h. ás 19h
Inscrição: até 14 de maio
Informações: (85) 253-3636, (85) 254-8112 ou
www.abo-ce.org.br

PROGRAMA

Iniciativa fornece atendimento odontológico aos
caminhoneiros

Projeto, criado em parceria com o Cirurgião-Dentista
Dr. Cássio de Melo, já realizou 7.360 consultas

Um veículo com um baú isotérmico
transformado em consultório odontológico com
condições de atendimento para uma simples
consulta ou até mesmo uma cirurgia. Essa é a
Unidade Móvel Odontológica da Ford, criada em
parceria com o Cirurgião-Dentista Dr. Cássio de Melo.

O programa “Sorrindo com a Ford” tem
percorrido, desde abril de 2.000, as rodovias do país,
com o objetivo de levar informações sobre saúde
bucal e fornecer atendimento odontológico gratuito
aos caminhoneiros.

“A Unidade Móvel fica estacionada nos postos,
previamente agendados, sempre das 10 da manhã
às 8 da noite, permanecendo no local por pelo menos

3 dias consecutivos”, explica o Dr. Melo.
Todo caminhoneiro recebe gratuitamente um kit

de higiene bucal contendo uma escova de dente,
uma pasta, um fio dental, um enxaguatório, um
folheto com dicas sobre cuidados com saúde bucal,
um nécessaire e um boné do programa.

Além dos caminhoneiros também são atendidos
os seus familiares, e todos os profissionais que
participam do dia-a-dia do motorista de caminhão,
como o frentista, borracheiro e eletricista.

“Já foram realizados 7.360 atendimentos até o
momento, e aproximadamente 25.560 pro-
cedimentos operatórios entre restaurações,
emergências, profilaxias e cirurgias”, conta o
Cirurgião-Dentista Dr. Cássio de Melo.

Em 2.002, o projeto ganhou dois importantes
prêmios em marketing social: o Best Marketing Social
2.002 da FGV, Editora Referência e Madiamarketing,
e o Top Social 2.002 da ADVB.
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Eventos

Legenda

Representando o presidente do CROSP, Dr. Emil
Adib Razuk, o secretário do Conselho, Dr. Luiz Roberto
Cunha Capella, falou sobre “A Relação do Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo com as
Operadoras de Planos de Saúde Odontológicos” no
45º Encontro Estadual da UNIODONTO Paulista,
realizado, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2002, em
Araraquara (282 Km da capital paulista).

Durante a palestra, ministrada no dia 13, Dr. Capella
fez um balanço apresentando dados sobre o CROSP,
como, por exemplo, o número de cirurgiões dentistas
principais e provisórios que exercem a profissão,
divididos por sexo, e informou o número de
profissionais divididos pelas respectivas especialidades.
Além disso, falou sobre as cinco novas especialidades
(Ortopedia Funcional dos Maxilares, Disfunção
Têmporo-Mandibular e Dor Orofacial, Odontologia para
Pacientes com Necessidades Especiais, Odontogeriatria,
e Odontologia do Trabalho).

Cooperativas
O secretário do Conselho fez uma explanação

sobre a situação das 132 cooperativas odontológicas
atuantes no Brasil, informando que 54 exercem suas
atividades no Estado de São Paulo, e dessas, 48 são
registradas no CROSP. Além disso, fez uma comparação
entre a situação de registros das empresas de
Assistência Odontológicas de junho de 2001 e a de
novembro de 2002, após início de recadastramento e
implantação de fiscalização própria.  “Em novembro
de 2001, tínhamos 52 operadoras registradas, em
novembro de 2002, esse número passou para 84, um
aumento de 61,90 %”, analisou o Dr. Capella.

Durante a palestra, o secretário do Conselho
comentou a situação atual dos cirurgiões dentistas
vinculados a empresas operadoras de planos
odontológicos. “50% dos profissionais do País
estão vinculados a empresas de odontologia de
grupo, com aproximadamente 80 mil cirurgiões

dentistas e clínicas credenciadas em todo o
Brasil”, disse Dr. Capella.

Na palestra, moderada pelo vice-presidente de
relações de mercado da UNIODONTO Paulista, Josiel
Bruzadelli Macedo, Dr. Capella destacou que o CROSP e
a UNIODONTO, que cuida da saúde bucal dos
funcionários do Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo, formam uma boa parceira e têm boas relações.
O secretário do Conselho fez também um resumo das

Secretário do CROSP participa do 45º Encontro
Estadual da UNIODONTO Paulista

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O presidente da APCD-Central,
Prof. Dr. Raphael Baldacci Filho, e

o presidente da UNIODONTO
Paulista, Dr. Hélio Ferraz de

Almeida, também compareceram

ações do CROSP que estão em andamento, tais como
a denúncia junto a ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar) da Golden Cross, que veiculou uma
campanha maciça em jornais e revista de grande
circulação e em comerciais de rádio e televisão,
informando que ao adquirir o seguro saúde o
assegurado teria, gratuitamente, direito a um plano
odontológico; a denúncia junto a ANS de 99 empresas

de assistência odon-
tológica e quatro de
assistência médica e
odontológica que
estão operando em
São Paulo e que não
possuem os devidos
registros; além de
fiscalização intensiva
junto às  pessoas
jurídicas não inscritas
e as que não se
adequam às normas
dispostas pelo CFO e
Leis Federais.

Prof. Dr. Baldacci
O evento compro-

vou o crescimento da
importância do
Sistema Uniodonto
no mundo coope-

rativista e discutiu estratégias para o Sistema se
fortalecer. O Encontro contou com a presença de
inúmeros renomados e conceituados dirigentes,
cooperados e representantes da classe Odontológica.
Entre, eles o presidente da APCD-Central, Prof. Dr.
Raphael Baldacci Filho. O nobre líder odontológico
ministrou, no dia 13, uma palestra sobre “Mudanças no
Mercado”, destacando, entre outros tópicos, as ameaças
que afetam o mercado odontológico. O presidente da

PREVIDÊNCIA

A previdência privada:
individual ou em grupo ?

A previdência privada feita em grupo é mais
vantajosa do que os planos individuais, porque o
volume de dinheiro é maior, sendo assim a taxa de
gestão financeira é menor.

No plano particular essa taxa é maior e acaba
“comendo” a rentabilidade da carteira e
dependendo da rentabilidade do fundo, até o capital
aplicado é prejudicado.

sendo a taxa oculta sua a sua aposentadoria.
É bom pensar nesse assunto; os custos precisam

cair no futuro!
Os profissionais jovens devem começar a pensar

em outras alternativas!
Por exemplo uma previdência privada em

grupo, reformulada pelos bancos, em que as taxas
de administração e gestão financeira fossem
menores; afinal somos 150 mil dentistas; Outra
alternativa seria a formação de uma previdência
privada sem fins lucrativos, administrados pelo
conselho, associações ou sindicatos em nível
nacional.

Dr. Lauro Roberto Oliveira Rangel, CD

Custos da gestão financeira não divulgados (no
início do plano fala-se somente em 1,53 %– taxa de
carregamento; a taxa de 3,5 % ao ano sobre todo o
patrimônio – taxa de gestão financeira) é omitida
na hora do contrato; é a que mais pesa, no final.

Para ter idéia, cálculos feitos por especialistas
demonstram que, em 20 anos, o investidor poderá
pagar taxas equivalentes a um quinto mais ou menos
do que consegui juntar para a aposentadoria.

Quem faz uma contribuição mensal de R$ 200,00
pagará no primeiro ano taxa de R$ 24,00 em taxa
de carregamento e R$ 47,11 de gestão financeira.

No vigésimo ano, o poupador acumulará
remuneração bruta de R$ 305.514,17 e o fundo de
aposentadoria de R$ 294.885,94, terá pago taxa de
administração de R$ 480,00 e R$ 54.148,23 de
gestão financeira (19%, taxa muito alta!). Assim
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A partir desse ano, as crianças têm um
motivo a mais para assistir a Rede

Cultura de Televisão. Uma campanha de
saúde bucal promovida pelo Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP) fará parte da grade de
programação diária do canal.

Idealizada pelo CROSP e produzida
pela TV. Cultura, a campanha será
divulgada em 21 estados do país e atingirá
um público de 95 milhões de
telespectadores. Serão inicialmente sete
esquetes apresentadas pelos personagens
Raio, Micróbio e Majestade da Ilha Rá Tim
Bum, que de forma educativa e informal,
mostrarão às crianças a importância da
higiene bucal.

Segundo o autor e produtor da
campanha, Marcos Resende usar os atores
do seriado infantil é importante para
chamar a atenção dos telespectadores
mirins. “Resolvemos montar as chamadas
com os personagens da Ilha Rá Tim Bum
por já serem conhecidos das crianças e
terem junto a elas grande apelo e
credibilidade”, explica Resende.

O autor esclareceu ainda, que as
peças da campanha foram montadas de
maneira informal já que o publico alvo é
a criançada.

“Evitamos ao máximo termos
técnicos. A explicação, além de atraente,
não fica cansativa”. Resende ressaltou
que para despertar interesses nas
crianças a explicação deve ser divertida.

O contrato para a exibição das
esquetes na TV Cultura é de três meses,
podendo ser prorrogado por mais três
meses com a produção de outras setes
chamadas sob re diferentes assuntos
relacionados à saúde bucal. O
presidente do CROSP, Dr Emil Adib
Razuk aprovou as peças produzidas
pelo autor, Marcos Resende, e espera
que parcerias como essas sirvam de
exemplo para os demais canais de
televisão. “Que essa campanha seja um
sucesso e que possamos ao fim do
contrato estender a campanha por mais
tempo e que outras emissoras se
interessem pelo tema saúde bucal, de
suma importância para a população
brasileira”, diz Dr. Razuk”.

Os temas, que primeiro serão
abordados, são Visita Periódica ao
Dentista, Mastigação, Escovação e uso
de Fio dental, Carie Dentária,

TV Cultura e CROSP preparam campanha
educativa para público infantil

Fluoretação, Doenças Periodontais e
Dieta Alimentar. Serão de sete a oito
inserções diárias na programação
infantil das 8:00 e as 18: 00 horas. Cada
qual com cerca de 35 segundos e, por
dia, a criançada poderá ver sete ou oito
vezes as esquetes,.

Chamadas
O primeiro assunto explicitado pela

turma da Ilha Rá Tim Bum trata da
necessidade da visita periódica ao
dentista. Na esquete, os personagens
Majestade, Micróbio e Lápis conversam
sobre datas mais importantes do ano.
Além de férias e aniversários eles
incluem duas visitas anuais ao dentista
como dia essencial. “E o prêmio são
dentes fortes e bonitos para toda a vida”,
explica Majestade.

O segundo tema, a mastigação e
sua importância para a digestão, tem
os meninos da Ilha contando aos
telespectadores a função de cada
dente e da saliva na ingestão do
alimento. No fim, o Micróbio alerta:
“Se liga nessa galera, digestão começa
na boca para que o estômago não
tenha tanto trabalho”.

Quando Raio Micróbio e Majestade
falam de escovação, a computação

gráfica se destaca. Enquanto os per-
sonagens narram, uma escova de dente
gigante ao fundo simula a escovação
perfeita. Por fim, explicam que a escova
só não basta e o fio dental completa a
limpeza dos dentes.

Duas esquetes foram montadas

para explicar as questões da cárie
dentária e da alimentação. Em ambas,
os meninos da Ilha Rá Tim Bum exaltam
o sorriso bonito e a necessidade da
limpeza após a alimentação. Nessas
chamadas, doces, balas e chicletes são
alvos dos personagens. Ao saber que
alimentos açucarados são os causadores
de cárie, Micróbio se desespera. No
entanto, Majestade explica a ele que
pode continuar comendo desde que a
limpeza dental seja imediata. “Moral da
história: depois do doce, do drops e do
bombom... escova de dente e fio
dental”, esclarece animado Micróbio.

O autor e produtor Marcos
Resende afirmou ter insistido na
questão dos doces. Para ele, esse é o
assunto mais complicado.“Achar que a
criança vai parar de comer doce para
não ter cárie é ingenuidade. Mostramos
que elas podem continuar comendo se
escovarem os dentes em seguida”,
analisa ele.

Todas as chamadas foram
produzidas com linguagem infantil e o
CROSP espera grandes resultados junto
às crianças. Dr Emil está confiante na
parceria. “Educando as crianças, os
problemas de saúde bucal serão bem
menores no futuro” prevê o presidente
do Conselho.

Eleição do CROSP

”
Confira relação deendereços na página 4

Dias 14 e 15 de
fevereiro de 2003
Das 8 às 18 horas

    Os eleitores da capital deverão votar
nas urnas eletrônicas, na sede do

CROSP ou nas seccionais”.

”


