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A Revista CRO-PE é uma publicação 
bimestral do Conselho Regional de 
Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). 
Sua distribuição é gratuita. Endereço: Av. 
Norte, 2930 - Encruzilhada - Recife  
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Prezados colegas,

Rogério Zimmermann | Presidente do CRO-PE

Quando eu era pequeno, ou 
melhor, novinho, esperava Pa-
pai Noel trazer um presente 
grande e bonito. O tempo foi 
passando e eu, adolescente, não 
mais esperava Papai Noel, mas 
continuava querendo receber 
presentes grandes e bonitos. 
Tornei-me adulto, me fiz passar 
por Papai Noel para entregar 
presentes grandes e bonitos, e 
com isso vivi momentos ines-
quecíveis e de muitas alegrais. 
Por isso, e só por isso, o que 

mais desejo para todos voces, e 
prá mim também, são presentes 
grandes e bonitos como a vida, 
vivida intensamente; a amizade 
verdadeira, que só se conquista 
na entrega absoluta; o amor in-
finito, que marca e transforma 
para sempre e, principalmente, 
a esperança iluminada, sem a 
qual Papai Noel perde o senti-
do, deixa de ser grande e bonito 
e não traz aos nossos corações 
a certeza que vale a pena viver. 
Chegamos ao final de 2013.  

Após nove meses de gestão já 
se pode notar que o CRO-PE 
está diferente, mas ainda há 
um longo caminho a percorrer 
até possamos atingir os nossos 
objetivos. Nesse momento de 
reflexão, só nos resta agradecer 
pelo apoio, amizade, compa-
nheirismo e, principalmente, 
desejar um Feliz Natal e que Pa-
pai Noel nos de a sabedoria para 
juntos construirmos um 2014 
grande e bonito para a Odonto-
logia.



3CRO

  

Pernambuco conquista fluoretação 

das águas para consumo

Mote de campanha do CRO-PE 
em comemoração ao Dia Nacional 
do Cirurgião-Dentista, o projeto de 
fluoretação das águas de abasteci-
mento público no Estado foi apro-
vado e deve iniciar sua primeira eta-
pa até abril de 2014. Um convênio 
entre Ministério da Saúde, Secreta-
ria Estadual de Saúde e Companhia 
Pernam-bucana de Saneamento 
(Compesa), formalizado no final de 
outubro, irá permitir que o conjunto 
de cinco estações de tratamento de 
água da Região Metropolitana do 
Recife (RMR) comece a utilizar a 
adição de flúor na água dos reserva-

tórios que abastecem os municípios. 
A decisão foi resultado de rei-

vindicação que mobilizou a classe 
odontológica e diversas entidades 
em torno do debate. “Entendemos 
que a deliberação desses órgãos em 
implementar a fluoretação da água 
é uma grande conquista para a po-
pulação pernambucana e uma vitó-
ria do Conselho que, em conjunto 
com outras instituições, trouxe à 
tona a discussão e cobrou ações de 
governo. A fluoretação da água para 
consumo humano é uma medida 
preventiva indicada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde, que pode 
reduzir a prevalência da cárie dental 
em até 65%”, afirma o presidente do 
CRO-PE, Rogério Zimmermann. 

De acordo com o doutor em 
saúde pública e conselheiro do 
CRO-PE, Petrônio Martelli, fluo-
retar as águas para combater a 
doença é barato, eficaz e seguro, 

Medida é reconhecida 
como o melhor método 

para prevenir cárie 
dentária

além de ser uma forma democrá-
tica de fazer a saúde bucal chegar 
a todos os lares, independente da 
classe social. “Pesquisas mostram 
que em regiões onde não há a adi-
ção de flúor na água as crianças 
têm o dobro de dentes compro-
metidos pela cárie do que naque-
las onde o tratamento é realizado”, 
comenta o especialista. 

No dia 11 de novembro, Ro-
gério Zimmermann e Petrônio 
Martelli foram recebidos pelo 
superintendente estadual da 
Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), João Henrique Caval-
canti Rangel, e pelo substituto, 
Osman de Oliveira Lira. O en-
contro permitiu a avaliação dos 
benefícios da fluoretação das 
águas no Estado e a importân-
cia do controle do teor de flúor, 
bem como os custos do processo 
das verbas já liberadas.

Em reunião, foram discutidos os benefícios da fluoretação e a importância do monitoramento da água
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Estruturando seu planejamen-
to para 2014, o CRO-PE reu-

niu no dia 2 de dezembro, na sede 
da autarquia, representantes de 
comissões, instituições de ensino, 
setores odontológicos, assessores 
Técnicos e Cirurgiões-Dentistas 
para discutir e avaliar as próximas 
estratégias e ações do Conselho. 
As propostas, apresentadas pelo 
presidente Rogério Zimmermann, 
foram analisadas e debatidas pelos 
integrantes do grupo. O plane-
jamento de gestão será utilizado 
como ferramenta para definir e 
acompanhar os objetivos da autar-
quia para o próximo ano.

“A partir do planejamento e das 
discussões realizadas com os par-
ticipantes, estabelecemos prazos 
para cada diretriz colocada, assim 
como designamos os responsá-
veis pelo desenvolvimento e ge-
renciamento de cada tarefa. Esse 
plano funciona como um sistema 
que ajudará a monitorar e inte-
grar diversas ações, otimizando 
recursos humanos, materiais e 
financeiros. Para esse momento, 
tivemos a participação ativa da 

classe para sugestões que foram 
consideradas pelo Conselho na 
elaboração do relatório final”, 
pontua Zimmermann. A data da 
primeira avaliação do planeja-
mento será no dia 27 de janeiro 
de 2014.

Entre as principais propostas está 
o aumento no número de fiscais 
com a contratação de seis novos 
profissionais; a interiorização das 
ações e a fiscalização do exercí-
cio ilegal no Estado, incluindo os 
cursos de atualização e especiali-
zação; o início das atividades das 
caravanas de saúde bucal, como 
uma ação de educação e fiscaliza-
ção continuada em Pernambuco; 
a elaboração de um selo de quali-
dade para os cursos de graduação 
e pós-graduação; além da confec-
ção de materiais informativos e 
campanhas de valorização profis-
sional.

METAS

• Aumentar o número de fiscais
• Interiorizar ações de fiscalização
• Criar folders, manuais e tutoriais
• Promover Caravanas de Saúde 
Bucal
• Divulgar balanços mensais no 
site do CRO-PE
• Elaborar campanha de mídia
• Ampliar a atuação dos delgados 
no Interior
• Promover campanha de valoriza-
ção da Odontologia
• Fiscalizar e elaborar selo de qua-
lidade para cursos 
• Propor criação do cargo de 
odontolegistas
• Ministrar cursos de capacitação 
e atualização
• Reduzir o valor da anuidade
• Realizar próximas eleições com 
urnas eletrônicas
• Criar plataforma de cursos online

Novos Rumos: CRO-PE apresenta 

planejamento para 2014

Rogério Zimmermann apresentou metas para o próximo exercício

Após roda de debate, 
plano foi construído 

em conjunto com 
Cirurgiões-Dentistas 

e participação ativa de 
entidades de classe
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ENTREVISTA
FRANCISMAR PONTES

Qual a sua relação com a Odon-
tologia e o que tem sido feito a 
favor da classe?

Posso dizer que a minha atuação 
como deputado é feita, principal-
mente, na área da saúde. Me for-
mei na Faculdade de Odontologia 
da Universidade de Pernambuco 
(FOP/UPE) e na Faculdade de 
Ciências Médicas de Pernambu-
co (FCM/UPE). Exerci a Odon-
tologia por muito tempo e não 
atuo somente em questões pon-
tuais, como nesse caso da gra-
tificação de risco em regime de 
plantão aos profissionais, mas 
estou sempre a favor da classe 
odontológica, ouvindo suas ne-
cessidades e buscando melhorias. 
Essa também é a profissão da mi-
nha mãe e reconstruí esses passos 
com muito orgulho. Com satisfa-
ção, recebi no Dia do Cirurgião-
Dentista o diploma de Mérito 
Parlamentar e só tenho agrade-
cer a homenagem proporcionada 
pela classe que represento. Estarei 
sempre atento às reivindicações 
apresentadas e me antecipando 
aos fatos. É uma honra ser odon-
tólogo e poder, no atual cargo que 
me encontro, enquanto parlamen-

tar legislar para que as melhoras 
aconteçam e se concretizem. 

No que consiste essa gratifica-
ção aos profissionais? 

A gratificação é uma medida que pri-
vilegia os Cirurgiões-Dentistas que 
atuam em regime de plantão na rede 
estadual. Com o apoio do Conselho 
Regional de Odontologia de Per-
nambuco (CRO-PE), do Sindicato 
dos Odontologistas no Estado de 
Pernambuco (SOEPE), do vereador 
Felipe Francismar (PSB) e da classe 
odontológica, fizemos um apelo ao 
Governo do Estado de Pernambuco 
e, felizmente, pudemos garantir que 
os profissionais pudessem conquis-
tar o direito legal de serem gratifica-
dos em regime de plantão.

Quais foram os passos para se 
chegar nesta conquista?

As conversas e articulações polí-
ticas nesse sentido já se realizam 
há alguns meses. No início do ano, 
fui intermediador de um encontro 
entre representantes da Odonto-
logia, CRO-PE e SOEPE, e o Che-
fe da Casa Civil, Tadeu Alencar. O 
encontro teve o objetivo de discu-

tir essa questão da redução dos va-
lores pagos em razão da gratifica-
ção de risco em regime de plantão 
aos profissionais. As negociações 
com o Governo do Estado sobre 
a manutenção da Gratificação de 
Risco do Regime de Plantão foi 
motivo de uma convocação de to-
dos os Cirurgiões-Dentistas pelo 
CRO-PE para uma Assembleia 
Geral Extraordinária no final de 
agosto, na sede do SOEPE.

Por que o senhor considera a 
gratificação uma vitória para a 
classe Odontológica?

Essa gratificação é importante 
porque faz parte do orçamento 
do Cirurgião-Dentista. A Odon-
tologia é uma profissão que exige 
da estrutura física dos profissio-
nais.  No início da carreira todos 
têm muita disposição para tra-
balhar. Essa vitalidade vai sendo 
perdida ao longo da carreira, o 
que compromete o trabalho e a 
saúde do odontólogo. Alguns de-
les precisam ser afastados de suas 
atividades por problemas na co-
luna ou demais enfermidades, o 
que faz com que essa gratificação 
seja necessária.

Cirurgião-dentista e cardiologista de formação, o atual vice-presi-
dente da Comissão de Saúde e Assistência Social e presidente da 
Comissão de Negócios Municipais, o deputado Francismar Pontes 
(PSB), fala sobre a conquista legal da gratificação de risco em regi-
me de plantão aos profissionais da Odontologia em Pernambuco e 
sobre seu compromisso com a classe
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Auditoria de contas: CRO-PE institui 

Comissão Interinstitucional

Após a conclusão de uma 
auditoria referente ao 

período de 1º de março de 2011 
a 15 de março de 2013, o CRO
-PE apresentou no dia 7 de ou-
tubro, em reunião plenária, rela-
tório final e conclusivo sobre a 
apuração de contas da entidade. 
A apresentação do resultado cul-
minou na constituição de uma 
Comissão Interinstitucional 
formada por representantes do 
CRO-PE, Associação Brasileira 
de Odontologia – Seção Per-
nambuco (ABO-PE), Sindicato 
dos Odontologistas no Estado 
de Pernambuco (SOEPE).

Na ocasião, além do presiden-
te do CRO-PE, Rogério Zim-
mermann, do secretário da enti-
dade, Alfredo de Aquino Gaspar 
Júnior e do tesoureiro, Rinaldo 
Ramos de Araújo, estavam pre-
sentes os demais conselheiros 

efetivos e suplentes, os membros 
da Comissão Especial de Apoio 
à Presidência, o superintenden-
te executivo do CFO, Antônio 
Márcio Coimbra, o presidente 
da ABO-PE, Alexandre Martins 
Rizuto e o presidente do SOE-
PE, Fernando Gueiros. 

“Quando assumimos a nova 
gestão apreciamos as contas e 
os relatórios financeiros que já 
tinham sido aprovados, em ja-
neiro deste ano, pela diretoria 
anterior. No entanto, em As-
sembleia realizada em março 
decidiu-se pela aprovação dos 
documentos após a conclusão 
da auditoria que foi finalizada 
neste mês de outubro. O resul-
tado do trabalho apresentado 
pela empresa auditora foi deci-
sivo para a deliberação de que 
seria necessário formar uma 
comissão com o objetivo de 

Relatório final será elaborado por comissão

envolver as demais entidades 
na tomada de decisão quan-to 
a esse processo. O relatório é 
completo, extenso e detalhado e 
aponta diversas falhas”, explica 
o tesoureiro do CRO-PE, Rinal-
do Ramos de Araújo. 

“Decidir pela auditoria e 
pela apresentação do relatório 
é reflexo de transparência, que 
é um dos compromissos dessa 
nova gestão. A Comissão cons-
tituída por dois representantes 
indicados por cada entidade 
enviou cópia autenticada do 
relatório de auditoria aos dire-
tores do período auditado para, 
querendo, apresentar argumen-
tações no prazo de 60 dias, ao fi-
nal dos quais será elaborado um 
documento final que seguirá os 
caminhos que determina a lei”, 
afirma o presidente do CRO
-PE, Rogério Zimmermann.

Resultado culminou na formação de um comitê
 formado pelo CRO-PE, ABO-PE e SOEPE
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ORGULHO DE SER CIRURGIÃO-DENTISTA

Afilappe recebe homenagem do Diario 
de Pernambuco

A Associação dos Fissurados Lábio-Palatais de Pernambuco (Afi-
lappe) recebeu o prêmio Orgulho de Pernambuco - uma homenagem 
do Diario de Pernambuco feita a instituições, empresas e personalida-
des que se destacam no Estado. A cerimônia de entrega foi realizada 
no dia 9 de dezembro, no teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona 
Lindu, Zona Sul do Recife. A cirurgiã-dentista Maria Cristina Buriti, 
presidente da Afilappe desde abril de 2013, conta que o prêmio foi re-
cebido com muito orgulho. "A Afilappe faz um trabalho muito importante e esse reconhecimento é muito bom", afirma. Segundo 
ela, a associação passou por muitas melhorias na estrutura física. "Fizemos reformas no espaço para oferecer um tratamento de 
qualidade aos pacientes. Atualmente, conseguimos oferecer 800 refeições e atender a 60 crianças por mês", afirma Maria Cristina.

Foto: Maria Cristina Buriti recebeu o prêmio Orgulho de Pernambuco em nome da Afilappe

Odontóloga participa de série de livros 
sobre câncer

Graduada na Universidade Federal de Pernambuco e Mestra 
em Perícias Forenses pela Faculdade de Odontologia de Pernam-
buco (FOP-UPE), a cirurgiã-dentista Norma Tavares participou de 
um dos três volumes da série Câncer 360o - Orientações para uma 
vida melhor. Os livros contaram com a colaboração de mais de 50 
profissionais e contêm orientações jurídicas, nutricionais e médicas 
para pacientes que sofrem de algum tipo de câncer. A publicação foi 

lançada no dia 11 de dezembro na Academia Pernambucana de Letras. A especialista assinou os capítulos O Odontólogo - Do 
Diagnóstico ao Acompanhamento e Relevância da Laserterapia no Tratamento da Mucosite Oral em Relação ao Tratamento 
Convencional, que tratam da necessidade de profissionais da Odontologia na equipe interdisciplinar de tratamento ao paciente 
com câncer antes, durante e após o tratamento.

Foto: Alexandre Rizuto,  Norma Tavares e Rogério Zimmermann na noite de lançamento da coleção

Primeiro livro científico da ABOR tem 
contribuição de Pernambuco

Sócio-fundador da Associação Brasileira de Ortodontia 
(ABOR), o Prof º Luiz Garcia participou do 9º Congresso In-
ternacional da ABOR, em Natal, entre os dias 9 e 12 de ou-
tubro. Além de ser convidado para ministrar conferência, o 
ortodontista participou do primeiro livro científico da ABOR 
- Ortodontia e Ortopedia Facial, que foi lançado no evento. 
Luiz Garcia escreveu o capítulo Tratamento e Curas das Más 
Oclusões Severas através de Meios Ortodônticos e Ortopédi-cos Faciais. O livro conta com 37 capítulos, 308 páginas 
escritas por autores renomados da Ortodontia brasileira e mundial.

Foto: Luiz Garcia no  9º Congresso Internacional da ABOR, em Natal
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CRO-PE apura denúncias e realiza 

interdições em serviços

O setor de fiscalização do 
CRO-PE recebeu - de 

outubro até a primeira semana de 
dezembro - 32 denúncias. As quei-
xas vindas de todo o Estado foram 
investigadas pela equipe do Con-
selho, sendo 16 relativas apenas às 
condições de trabalho em várias 
regiões de Pernambuco. Na Região 
Metropolitana do Recife (RMR) 
foram interditados três serviços pú-
blicos: o consultório odontológico 
do Centro Médico de Camaragibe, 
uma sala de radiologia odontológi-
ca do Centro de Saúde Albert Sa-
bin, no Recife, e a Unidade de Saú-
de da Família Novo Horizonte, em 
Jaboatão dos Guararapes. 

Já o Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) II, em Vi-
tória de Santo Antão, na Zona da 
Mata Sul, foi visitado em julho e 
notificado. Em novembro, nova 
vistoria da equipe de fiscalização 
do CRO-PE constatou que as ir-
regularidades encontradas - mofo 
nas paredes e ausência de sacos es-
pecíficos para o acondicionamen-
to dos resíduos que apresentavam 
risco de contaminação – foram 
corrigidas. A Unidade Básica de 
Saúde Mário Santiago, no Recife, 
também foi notificada e realizou 
reforma em sua estrutura física. 

Por apresentar mofo no teto, 
pontos de oxidação no equipamen-
to odontológico e acondiciona-
mento incorreto dos instrumentais, 

o Consultório Odontológico da 
Unidade de Saúde da Família Com-
portas I, em Jaboatão dos Guarara-
pes, foi interditado em julho, sendo 
desinterditado em dezembro.

Interior – Em novembro, o 
CRO-PE visitou cidades como 
Pesqueira, Serra Talhada e Arco-
verde para a fiscalização de consul-
tórios odontológicos e laborató-
rios de prótese dentária. Nenhuma 
interdição foi realizada. “Nosso 
papel é fiscalizar o exercício ilegal 
da profissão e, em conjunto com 
a Polícia e a Vigilância Sanitária, 
podemos obter melhores resul-
tados. Por isso, a importância das 
parcerias”, afirmou o presidente 
do CRO, Rogério Zimmermann.

Interdição da USF- Jab. Guararapes

FISCALIZAÇÃO

Visita ao CEO II - Vitória de Sto. Antão

Interdição da USF- Jab. Guararapes

Visita ao CEO II - Vitória de Sto. Antão

Interdição da USF- Jab. Guararapes
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Técnico em prótese dentária 

regulariza serviços

SAIBA MAIS

FISCALIZAÇÃO
O trabalho de João Paulo 

Nunes (PE-TPD-318), de 
Serra Talhada, Sertão de Pernambu-
co, nem sempre foi tão requisitado. 
Atualmente, Técnico em Prótese 
Dentária, ele começou a atuar como 
protético há 14 anos e já foi alvo de 
várias denúncias por realizar servi-
ços protéticos diretamente para os 
pacientes, atividade ilegal.

“Eu realizava os atendimentos 
porque não sabia da lei que impe-
de o contato direto do protético 
com o paciente", afirma João Paulo. 
Depois de decidir regulamentar o 
exercício, realizando cursos volta-
dos para a área e trabalhando exclu-
sivamente com os Cirurgiões-Den-
tistas, João Paulo tem seu trabalho 
muito mais procurado. "Quando 
comecei a trabalhar com dentistas, 
pude diversificar o meu trabalho: 
além das próteses de resina, come-
cei a trabalhar com próteses fixas", 
comemora o TPD, que hoje não dá 
conta de tanto trabalho.

•32 denúncias foram recebidas 
em 3 meses 

• 16 relativas às condições de 
trabalho 

• 10 tratavam sobre anúncios e 
propagandas irregulares 

•3 abordavam a atuação de fal-
sos dentistas 

• 3 exercícios irregulares 

• 3 serviços públicos foram inter-
ditados 

• 2 estabelecimentos foram de-
sinterditados
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ProJUR Responde

Informação: um direito do paciente, 
segurança para o dentista

Eduardo Dantas 
Procurador Jurídico do CRO-PE 

Presidente da Associação Brasileira de Direito da Saúde

Vivemos em uma sociedade 
cada vez mais complexa, 

com novas regras de conduta, e com 
uma tendência crescente para o con-
flito judicial. Diferente do que existia 
há alguns anos, para o sucesso e a se-
gurança do profissional da odontolo-
gia, não bastam apenas o uso da boa 
técnica e a constante atualização em 
sua área de especialização. Hoje, é 
preciso conhecer e compreender os 
aspectos legais, e as regras jurídicas 
que afetam diretamente a sua atuação. 
   Vários são os elementos que le-
vam a esta situação de conflitos 
nos tribunais, e as notícias que che-
gam com uma frequência cada dia 
mais alarmante sobre ações judi-
ciais e processos éticos acenderam 
o alerta vermelho: ser vítima de um 
processo pode custar muito, seja 
em termos financeiros, seja para 
a reputação do cirurgião dentista. 
  O bom profissional, hoje, tem 
consciência de que precisa conhe-
cer a lei. E os tribunais tem decidido 
de forma consistente que a relação 
do dentista com o seu paciente é 
protegida pelo Código de Defe-
sa do Consumidor. Mas em ter-

mos práticos, o que isto significa? 
    Dentre outras coisas (que trata-
remos em outra oportunidade), 
significa dizer que para evitar pro-
blemas e ter segurança jurídica no 
exercício de sua profissão, não basta 
apenas agir com prudência, perícia e 
atenção. É preciso também cumprir 
alguns requisitos legais, sendo um 
dos principais, o dever de informar. 
     Segundo o Código de Defesa do 
Consumidor, todo paciente (na 
condição de destinatário do servi-
ço oferecido) tem o direito de rece-
ber informação correta e adequada, 
ou seja, informação que possa ser 
compreendida sobre as alternati-
vas, opções de tratamento, custos, 
benefícios, e principalmente, sobre 
os riscos de cada procedimento. 
     Somente com a comprovação de 
que cumpriu com este dever de in-
formar, poderá o dentista evitar ser 
condenado, seja sob o ponto de vista 
ético, seja sob o ponto de vista civil, 
condenação esta que poderá resultar 
em pagamento de pesadas indeniza-
ções em caso de um evento adverso. 
O não cumprimento deste dever im-
posto pela lei atende pelo intimidador 
nome de negligência informacional. 
       Ainda neste mês de dezembro foi 
noticiada com bastante divulgação 
pela imprensa especializada, a con-
firmação por parte do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, da 
condenação de um cirurgião dentista 
ao pagamento de uma indenização 
de R$ 5,4 mil a um paciente que so-
freu fratura em seu maxilar durante 
cirurgia para extração de um dente. 
A condenação não ocorreu em vir-
tude da fratura. Perícia realizada pelo 

CRO-MG comprovou inclusive que 
a fratura poderia ocorrer neste tipo de 
procedimento, apesar de ser rara, sem 
significar que tenha havido negligên-
cia, imprudência ou imperícia. Entre-
tanto, justamente pela possibilidade 
de haver tal intercorrência, o cirurgião 
dentista estava obrigado a informar 
ao paciente sobre o risco possível. 
Não tendo cumprido com este dever, 
incorreu em culpa, sendo condena-
do pela negligência informacional. 
     Este é apenas um de muitos exem-
plos, e que serve de alerta para to-
dos. É possível prevenir-se? Sim. Há 
como minimizar o risco da atuação? 
A resposta também é positiva. E 
isso se faz com a adoção de práti-
cas cada vez mais indispensáveis, 
como a preocupação em esclarecer 
o paciente sobre os principais as-
pectos de seu tratamento, e manter 
como parte integrante do prontuário 
odontológico um termo de consen-
timento informado assinado por ele. 
   Se por um lado, informar é um dever 
do cirurgião dentista, por outro lado, o 
seu cumprimento de forma correta é a 
arma mais importante de sua defesa ao 
responder um processo. Agindo desta 
forma, continuará livre de problemas. 
       Segurança nunca é demais, es-
pecialmente a segurança jurídica. A 
melhor postura é buscar entender 
as normas de conduta, prevenindo a 
ocorrência de situações indesejadas, 
que possam afetar sua reputação e pa-
trimônio.
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Eventos e homenagens marcaram              

DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA
Praia de Boa Viagem foi palco de ação

Parceria entre o CRO-PE, ABO-PE e SOEPE resultou em diversas 
atividades em comemoração à Semana do Dentista.  O primeiro 
evento, no dia 20 de outubro, foi uma parceria do CRO-PE com o 
Programa de Combate ao Câncer de Boca do Instituto de Ciên-
cias Biológicas da Universidade de Pernambuco (ICB/UPE), 
coordenado pela Profa Aurora Karla de Lacerda Vidal. A ação 
de combate ao câncer de boca ocorreu na praia de Boa Viagem, 
Zona Sul do Recife. Profissionais, estudantes de Odontologia 

e membros do CRO-PE alertaram a população sobre a impor-
tância da manutenção da saúde bucal e das visitas regulares ao 

dentista.  Além da divulgação feita pela assessoria de comunicação 
do CRO-PE, também foi elaborado um plano de mídia que veiculou 

vinhetas nas principais emissoras de rádio de Pernambuco.

Semana Nacional do Cirurgião-Dentista

Campanha de prevenção ao câncer de boca 
aconteceu em Caruaru

O evento, realizado no dia 22 de outubro, em Caruaru, Agreste do 
Estado, foi resultado de uma parceria entre Prefeitura com a Asso-
ciação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico. Organizado 
pelo Prof. Uoston Holder, da ASCES, a campanha contou com a 
presença de Alfredo Gaspar, membro da diretoria do CRO-PE, e 
Grasiele Costa, presidente da Comissão de Educação Continua-
da. Estudantes de Odontologia e profissionais da área também 
participaram da campanha. Alunos da ASCES realizaram exames 
de saúde bucal em mais de 800 caruaruenses que passavam pelo 
Centro da cidade. 

I Seminário Pernambucano de Saúde Bucal Coletiva

Como parte das ações realizadas durante a Semana do Dentista, o CRO-PE 
promoveu o I Seminário Pernambucano de Saúde Bucal Coletiva. O even-
to ocorreu no campus da UFPE no dia 23 de outubro e contou com a 
participação de representantes da Compesa, Funasa e do Conselho Mu-
nicipal de Saúde do Recife. O debate girou em torno da Fluoretação das 
Águas de Abastecimento em Pernambuco. Entre os componentes da 
mesa estavam Carlos Eduardo Azevedo, presidente da Comissão de Po-
líticas Públicas de Saúde Bucal e Apoio aos Municípios e Osman Lira, 

representando a Superintendência Estadual da Funasa. À tarde,  o tema 
debatido foi sobre a inserção de Pernambuco na Política Nacional de Saúde 

Bucal Coletiva, com mesa composta por professores da UFPE e representan-
tes do Conselho Municipal de Saúde do Recife, além de membros do CRO-PE.
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Eventos e homenagens marcaram              

DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA
Semana Nacional do Cirurgião-Dentista

Palestra discutiu publicidade odontológica 

A palestra "Publicidade na Odontologia: o que devemos saber da rela-
ção Publicidade x Ética" foi realizada no dia 23 de outubro no auditório 
do Hospital Português, no Recife. Ministrada por André Luiz Nigre, 
advogado e autor de diversos livros relacionados à Ética Odontoló-
gica, a palestra também contou com a presença de Eduardo Dantas, 
advogado e presidente da Associação Pernambucana de Direito 
Médico da Saúde, e Vinícius Santiago, advogado e vice-presidente 

da Comissão de Direito e Saúde da OAB-PE, ambos da Procurado-
ria Jurídica do CRO-PE. A repercussão da propaganda odontológica 
irregular foi um dos temas do encontro, organizado por estudantes e 

profissionais, que puderam discutir e receber informações sobre os meios 
legais de veiculação de propaganda odontológica. 

Curso para CDs foi realizado na cidade de Petrolina

Os profissionais de Petrolina, no Sertão do Estado, pude-
ram participar de um curso de Dentística no dia 22 de ou-
tubro, como parte das atividades realizadas em comemoração 
ao Dia do Dentista. A iniciativa foi fruto de uma parceria entre 
a Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina (SMS) e o CRO
-PE. Durante a capacitação, foram abordados temas como 
Cosmética, Estética e Reabilitação Bucal, com a finalidade 
de atualizar os profissionais acerca dos novos procedimentos. 
“Este tripé compõe, obrigatoriamente, a Odontologia Moderna 
e é muito importante trazer novidades da área que influenciam 
diretamente no trabalho do dia a dia do profissional”, destacou o 
Professor Eduardo Leite, que ministrou o curso.

CRO-PE e SOEPE ministram palestra para estudantes
da ASCES

O presidente do CRO-PE, Dr. Rogério Zimmermann, e o Sindicato 
dos Odontologistas no Estado de Pernambuco (SOEPE) estiveram 
presentes na Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico 
(ASCES), no dia 21 de outubro, para realizar uma palestra para os 
estudantes do curso de Odontologia. O papel institucional do Con-
selho, bem como as especificidades e a atuação do SOEPE foram os 
principais temas abordados. A palestra foi uma maneira de promover 

a interação entre os alunos e as instituições relacionadas à Odontolo-
gia no Estado e rendeu discussões bastante produtivas. Os discentes 

tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e saber mais sobre os trabalhos 
realizados pelas respectivas entidades.  
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CRO-PE recebe homenagem na

Assembleia Legislativa de Pernambuco

Também fez parte das come-
morações ao Dia do Cirur-

gião-Dentista a homenagem realizada 
pela Assembleia Legislativa de Per-
nambuco (Alepe) ao Conselho Re-
gional de Pernambuco (CRO-PE). Na 
noite do dia 24 de outubro, o presiden-
te do CRO-PE, Dr. Rogério Zimmer-
mann, recebeu em nome da categoria 
uma placa comemorativa. A soleni-
dade foi uma proposta do deputado 
Sebastião Rufino (PSB).Sabemos que 
a atuação da nova gestão do CRO-PE 
é pautada pela ética, pelo respeito aos 
serviços de qualidade e lisura profis-
sional. Pernambuco lidera um dos me-
lhores centros odontológicos do País e 
continuará, por meio do trabalho do 
Conselho, zelando por isso. A Alepe é 
apoiadora nas causas odontológicas e 
temos o prazer de promover projetos 
de lei para o benefício do povo per-
nambucano. Entendemos que é direi-
to de todos a possibilidade de realizar 
tratamentos de qualidade em sistemas 
públicos de saúde”, pontuou Rufino. 

Em seu discurso de agradecimento, 
Zimmermann, ressaltou a importân-
cia da saúde bucal de qualidade para a 
população e falou sobre o tema apre-
sentado à classe este ano: fluoretração 
das águas de abastecimento. “Gostaria 
de agradecer, inicialmente, essa home-
nagem prestada ao Conselho, no qual 
estou à frente neste momento. O re-
conhecimento não é fruto apenas do 
trabalho desenvolvido pelo CRO, mas 
também de diversas entidades que 
se empenham na tarefa de promover 
uma  Odontologia de qualidade. Sabe-
mos das nossas vitórias, mas não po-
demos esquecer o trabalho que ainda 
temos pela frente, como a criação do 
cargo e concurso para odontolegistas 
no Estado de Pernambuco”, enfatizou.
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Celebrado pelos Cirurgiões-
Dentistas, o dia 25 de outu-

bro foi comemorado pela catego-
ria em solenidade oficial. A festa, 
que contou com a entrega de di-
plomas e medalhas, aconteceu na 
casa de recepção Rose Beltrão, 
em Apipucos, Zona Norte do 
Recife. O Conselho Regional de 
Odontologia (CRO-PE) prestou 
homenagens a vários profissio-
nais, políticos e secretários de 
Estado por suas atuações nas res-
pectivas áreas. Fizeram parte da 
mesa o presidente do CRO-PE, 
Rogério Zimmermann; o presi-
dente da Associação Brasileira 
de Odontologia (ABO-PE), Ale-
xandre Rizuto; o presidente do 
SOEPE, Fernando Gueiros; o 
secretário de Articulação Social 
de Pernambuco, Aluisio Lessa, 

Dia do Cirurgião-Dentista foi 

comemorado com jantar oficial

que representou o Governador 
Eduardo Campos; o deputado 
estadual, Francismar Pontes; o 
diretor da Faculdade de Odon-
tologia de Pernambuco (FOP), 
Belmiro Cavalcanti Vasconce-

los; o coordenador de Saúde 
Bucal de Pernambuco, Paulo 
César Santos e Cláudio José 
da Silva França, da Cooperati-
va dos Cirurgiões-Dentistas do 
Estado de Pernambuco.



"Temos uma categoria composta 
por mais de 10 mil profissionais. Con-
quistamos uma Odontologia forte e 
respeitada e essa classe é reconhecida 
pelo empenho que se dedica a suas ta-
refas. Muitas lutas ainda precisam ser 
travadas, mas estamos comemorando 
esta data com muita satisfação. Con-
tamos com o apoio da classe, além de 
secretários de Estado e deputados. 
Essa gestão é representada pela união 
das três entidades da classe Odonto-
lógica - ABO-PE, SOEPE e CRO-PE 
- e sabemos que só com essa unidade 
é possível conseguir realizar grandes 
feitos. Gostaria de fazer um agrade-
cimento especial aos funcionários 

do Conselho, que estão recebendo 
solicitações diárias e nos dão o devido 
suporte", comentou o presidente do 
CRO-PE, Dr. Rogério Zimmermann. 
Para o presidente do SOEPE, Fer-
nando Gueiros, a noite foi de reflexão. 
“Hoje é um dia muito especial para 
a minha categoria, um dia de festa, 
mas sobretudo de reflexão quanto 
à realidade da nossa profissão. Ti-
vemos muitas vitórias ao longo do 
nosso trajeto, mas não podemos 
relaxar. Estamos ampliando nossa 
participação no âmbito público e 
isso é resultado de um trabalho con-
junto e determinado por diretrizes 
claras”, disse. O presidente da ABO

-PE, Alexandre Rizuto, também pa-
rabenizou a categoria. “Estou feliz 
por celebrar essa data que é motivo 
de comemoração, sobretudo pelo 
avanço da Odontologia nas últimas 
três décadas, que evoluiu sobrema-
neira em todas as áreas”, comentou. 
Já o deputado Aluísio Lessa, que foi 
contemplado com o Diploma Mé-
rito Parlamentar, representou o go-
vernador de Pernambuco, Eduardo 
Campos. “Posso dizer que o Governo 
tem visto com bons olhos as deman-
das apresentadas pelo CRO-PE. É 
esse planejamento que estamos obser-
vando que vai proporcionar o sucesso 
de ações e parcerias futuras”, pontuou.

Organizadores: Zeneide Carvalho, Ivoneide Zimmermann, Thérèze de Sá Y Britto e Pierre
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Audiência pública discute condições de saúde bucal no SUS

 No dia 29 de outubro, na Câmara Municipal do Recife, em audiência pública 
voltada para questões referentes às Unidades de Saúde da Família do Recife, 
foram discutidos pontos como as condições de trabalho dos dentistas e am-
pliação das equipes de saúde bucal. Estiveram presentes na mesa os vereadores 
Raul Jungmann (PPS) e Aline Mariano (PSDB), além do Cirurgião-Dentista 
Carlos Eduardo Azevedo, membro do CRO-PE e Presidente da Comissão de 
Políticas Públicas de Saúde Bucal e Kamila Matos, Secretária Executiva de Saú-
de do Recife. 20 novos dentistas também foram nomeados durante o evento.

Evento em Camaragibe leva atendimento gratuito à população

Ação na Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE), realizada 
no dia 23 de novembro, ofereceu oficinas, palestras e serviços gratuitos como 
emissão de documentos e corte de cabelo à população de Camaragibe, no 
Grande Recife. O evento foi uma parceria entre FOP, Secretaria do Meio Am-
biente e Secretaria de Articulação Social e Regional de Pernambuco. O CRO-
-PE atuou na distribuição de informativos e de kits de higiene bucal. A popu-
lação também teve a oportunidade de assistir a palestras sobre prevenção ao 
câncer de boca e receber atendimento odontológico realizado pelos alunos da 
faculdade e supervisionado pelos professores.  O evento atendeu a cerca de 4 
mil pessoas.  

CRO-PE se reúne com os coordenadores dos cursos de especialização

 No dia 18 de novembro, o CRO-PE realizou reunião com os coordenadores 
dos cursos de especialização odontológica, com o objetivo de coletar sugestões, 
a serem apresentadas em nova reunião no CFO, em Brasília. De acordo com 
a resolução CFO-116/2012, a carga horária dos cursos, inicialmente de 
1.200h, passou para 2.000h. Entre as opiniões expostas na reunião, a maioria 
dos coordenadores dos cursos de Ortodontia expressou descontentamento 
com o acréscimo de horas, por também representar um aumento no custo dos 
cursos. Por outro lado, a manutenção das 2.000h é defendida com o objetivo 
de melhorar a qualidade dos cursos. Também foi proposta a entrega de artigos 
ao invés de monografias ao final dos cursos.  

GIRO ODONTOLÓGICO
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Candidatos aprovados em concurso reúnem-se no CRO-PE

 Os últimos candidatos aprovados em concurso da Prefeitura do Re-
cife, que selecionou cirurgiões-dentistas para atuar com jornada de 
trabalho de 20h e 40h nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 
vieram à sede do CRO-PE, no dia 2 de dezembro, para debater sobre 
o papel das “Upinhas” e a necessidade das urgências odontológicas. 
Também foi discutida a mobilidade interna dos cirurgiões-dentistas 
e a importância da análise do levantamento de necessidades de saúde 
bucal da população. O presidente do CRO-PE, Dr. Rogério Zimmer-
mann, observa uma perspectiva positiva de contratação se a mobiliza-
ção continuar. 

Petrolina reinaugura Delegacia Regional do CRO-PE

Redes de atenção à saúde, Atenção Básica, Especializada e Assistência Far-
macêutica e Vigilância e Promoção da Saúde foram alguns dos debates da 
11ª Conferência Municipal de Saúde, que ocorreu nos dias 05 e 06 de no-
vembro no Centro de Convenções de Pernambuco. Durante a conferên-
cia, também foram discutidas algumas propostas para o Plano Municipal 
de Saúde (2014-2017). Segundo o Cirurgião-Dentista Carlos Eduardo 
Azevedo, membro do CRO-PE e Presidente da Comissão de Políticas Pú-
blicas de Saúde Bucal, o aumento da oferta dos serviços de Odontologia, a 
implantação de 25 novas unidades e do CEO em Rio Doce foram algumas 
das propostas aprovadas pelo pleno. 

Durante a última semana de novembro, o Conselho Regional de Odon-
tologia de Pernambuco visitou cidades como Pesqueira, Serra Talhada e 
Arcoverde, no interior do Estado, para a fiscalização de consultórios odon-
tológicos e laboratórios de prótese dentária. Além disso, o CRO-PE tam-
bém marcou presença no curso de capacitação em Estomatologia, em Pes-
queira, ministrado pelo Prof. Uoston Holder, da Associação Caruaruense 
de Ensino Superior e Técnico (ASCES) e coordenado por Alfredo Gaspar, 
membro da diretoria do Conselho. Ainda em Pesqueira, Rogério Zimmer-
mann e Alfredo Gaspar, membros da diretoria do CRO-PE, participaram 
de uma reunião com ASBs e TSBs da cidade.

CRO-PE promove encontro com técnicos em Pesqueira

11ª Conferência Municipal de Saúde debate serviços odontológicos
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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
 DE PERNAMBUCO

CNPJ 11735263/0001-65
AVISO DE CENSURA PÚBLICA

Acordam os membros do Plenário do Conselho 
Regional de Odontologia de Pernambuco, por unani-
midade, julgar procedente a denúncia, condenando o 
cirurgião-dentista MARCELO VENÍCIUS PEREI-
RA DA SILVA por ter infringido o Artigo 7, incisos 
IV e V, do Código de Ética Odontológica (Resolução 
CFO 42/2003), aplicando a pena de CENSURA PÚ-
BLICA, EM PUBLICAÇÃO OFICIAL.

Recife, 06 de dezembro de 2013
Rogério Dubosselard Zimmermann, CD

Presidente
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