
Curriculum Dr. Ricardo Raitz

Graduado em Odontologia pela Universidade de São Paulo em 1996, onde obteve o prêmio de melhor aluno 
do curso de Odontologia da USP global, em matérias básicas e em matérias técnicas, oferecidos pelo CRO, 
pela APCD e pela Pierre Fauchart Academy e pela Maillefer.
Experiência Clínica em consultório próprio de 1997 até a presente data.
Defendeu tese de Mestrado em Odontologia pela Universidade de São Paulo em 1998, obtendo nota 10,00 
(dez) e menção de louvor.
Defendeu Doutoramento em Odontologia pela Universidade de São Paulo em 2003, obtendo nota 10,00 (dez) 
e menção de louvor.

Participou até o momento de 90 cursos de aperfeiçoamento nas áreas de Diagnóstico Bucal, Radiologia, Pró-
tese e Estética, num total aproximado de 3200 horas.
É Professor titular da Universidade Municipal de São Caetano do Sul desde 2003 até a presente data. 
Participa de grupo de pesquisa na USP e na Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas, onde orienta 
alunos de mestrado e doutorado.
Na função de Estomatologista, coordena as campanhas de prevenção ao câncer de boca na subprefeitura do 
Butantã. 

Foi Professor Titular da Universidade Ibirapuera nos cursos de Odontologia e Mestrado em Odontologia de 
1998 até 2009.
Foi estagiário do HU-USP e no programa de pós graduação em Periodontia da USP; atuou também como 
professor estagiário em 1997 no Departamento de Estomatologia da USP.
Foi Professor Adjunto da Universidade Braz Cubas de 1998 até 2006, sendo responsável pelas disciplinas de 
Pacientes Especiais, Patologia, Radiologia e Diagnóstico Bucal.
Foi Professor Adjunto na FMU, na disciplina de Patologia Humana de 2003 a 2006.
Possui mais de 170 publicações entre artigos e trabalhos científicos em revistas nacionais e internacionais.
Autor de 8 capítulos de livros na área de Diagnóstico Bucal.
Ministrou mais de 45 cursos de aperfeiçoamento e atualização. 

Participou de mais de 120 eventos de congressos, seminários, encontros e campanhas, tendo participado da 
organização de mais de 10 eventos.
É revisor e consultor científico de periódicos internacionais e sites especializados.
Por sua intensa vida acadêmica já foi participou de mais de 45 bancas de conclusão de cursos de especiali-
zação, mestrado e doutorado.
Ganhou prêmio de melhor trabalho científico na 18ª reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisas Odon-
tológicas, na IV Reunião de Pesquisas da FOUSP e no I Congresso de Iniciação Científica da USCS.


