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Prezados Colegas,

Inicialmente é preciso agradecer a
confiança que recebemos da categoria,
quando da escolha do Prof. Alfredo Gaspar, para representar Pernambuco na eleição da nova Plenária do CFO. Estejam
certos que o Estado será protagonista nas
ações da Autarquia e a sua posição refletirá os princípios éticos e legais que devem
nortear a Odontologia brasileira. Em matéria sobre a posse da nova diretoria, fundamental o agradecimento à participação
dos parceiros: ITV - Instituto Tavares
Vieira, Faceimagem, Orto-G e Radioface,
que atendendo a solicitação da Autarquia
contribuíram significativamente para que a
solenidade fosse realizada. É preciso ainda
agradecer aos diversos líderes da Odontologia Nacional que prestigiaram a solenidade que nos reconduziu a presidência do
CRO-PE, o que demonstra, de forma clara
e inequívoca, a seriedade do trabalho que
estamos desenvolvendo, especialmente na
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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fiscalização e supervisão da ética profissional, funções principais dos conselhos de
classe. Esses resultados são demonstrados
nas várias matérias deste informativo, com
destaque para o aumento de mais de 900%
na fiscalização entre os anos de 2013 a
2104 e a implantação de mecanismos que
poderão tornar as atividades de fiscalização ainda mais efetivas. Lembramos, no
entanto, que para que esse trabalho não sofra solução de continuidade é fundamental
que as anuidades sejam mantidas em dia,
visto que só assim, teremos os recursos
para desenvolver as ações que beneficiam
a todos. Registre-se ainda, os vários ciclos
de atualização que ocorrem simultaneamente em todo o Estado, propiciando a
atualização dos profissionais da Odontologia e sua valorização. Matéria especial, em
que se ressalta a atuação da Comissão de
Odontologia Hospitalar e sua importância
para que Pernambuco esteja alinhado na
vanguarda dessa área de atuação. Agradecemos pelo belo trabalho realizado pelos
colegas que contribuem com o CRO-PE
na valorização da profissão. No tocante a
interiorização, a inauguração da Delegacia
de Garanhuns é um marco da atual gestão,
pois resgata mais um dos compromissos

COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO
Presidente: Alfredo de Aquino Gaspar Júnior
Membros:
Breno de Albuquerque Mello
Denis Costa de Oliveira
Elayne Cavalcanti Soares
Funcionários:
Regina Célia Aguiar Rocha
COMISSÃO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO
DA DOCUMENTAÇÃO DO PRÊMIO
BRASIL SORRIDENTE
Presidente: Petrônio José de Lima Marelli
Nicelma Figueiredo
Paulo Sávio Angeira de Gois

assumidos: aproximar o CRO-PE dos profissionais do interior. Pedimos sua especial
atenção para os mecanismos disponíveis e
a essencial necessidade de que atualizem
seus endereços, pois essa é a maneira mais
ágil para que o Conselho possa atender
as suas demandas. Com satisfação promovemos o lançamento do livro do Prof.
Emmanuel Luiz Bezerra de Souza, “Compêndio de enceramento funcional” que em
muito dignifica a Odontologia Pernambucana. Ainda na área da valorização profissional, destaque-se a atuação das entidades
da classe, promovendo um rico debate sobre a saúde bucal do Recife, no qual vários
líderes políticos e comunitários puderam
refletir sobre a importância do direito à
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CRO-PE reune Cirurgiões-Dentistas
para eleição do Delegado-Eleitor
Delegado-Eleitor representará Pernambuco para eleição da nova
diretoria do Conselho Federal de Odontologia - CFO

C

onsiderando o disposto no
artigo 27 do Regimento
Eleitoral, aprovado pela
Resolução - CFO Nº 80/07, de 12
de dezembro de 2007, o Conselho
Regional de Odontologia de
Pernambuco (CRO-PE) convocou
todos os Cirurgiões-Dentistas com
inscrição principal ou remida e quites
com a tesouraria deste Regional
para participarem da Assembleia
Geral que foi realizada na manhã da
segunda-feira, 13 de abril de 2015, na
sede do CRO-PE, na Avenida Norte
Miguel de Arraes Alencar, 2930,
Rosarinho, Recife - PE.
O objetivo da Assembleia foi a
escolha do Delegado-Eleitor e seu
Suplente que, por sua vez, elegerá os
membros da diretoria do Conselho
Federal de Odontologia - CFO para o
triênio de 2015 - 2018.
Com a primeira convocação às
10h e a segunda às 10h30, os portões
foram fechados pontualmente para
dar início ao processo eleitoral. Ao
todo, duas chapas foram inscritas
para a representação na Eleição
do CFO que, seguindo a ordem de
apresentação dos requerimentos,
receberam a nomeação de chapa 1
e chapa 2.
A chapa 2, mesmo com
inscrição realizada fora do prazo
legal, conforme previsão de Edital
convocatório, por meio de proposta
feita à Assembleia constituída pelo
Dr. João Batista, Conselheiro que
presidiu a Assembléia, em razão
dos princípios democráticos e da
participação no pleito eleitoral,
teve assegurado o direito à
participar na eleição.

Equipe da Comissão Eleitoral em exercício na Eleição do Delegado-Eleitor

Da esquerda para a direita: Dr. Rogério Zimmermann (Presidente do CRO-PE), Dr.
Alexandre Rizuto (Presidente da ABO-Secção PE), Dr. Alfredo de Aquino Gaspar
Júnior (Secretário do CRO-PE) e Dr. Ailton Coelho (Presidente do SOEPE).

A chapa 1 foi composta pelos
Senhores Doutores Alfredo de
Aquino Gaspar Júnior para a função
de Delegado-Eleitor e seu Suplente,
o Senhor Rogério Dubosselard
Zimmermann, com inscrição CRO/
PE nº 1.841 e 3.655 respectivamente.
A chapa 2 teve a representação
dos Senhores Doutores Carlos
Alberto de Souza Canto para a
função de Delegado-Eleitor e seu

Suplente, a Senhora Adeil Bezerra
Leite, com inscrição CRO/PE nº
2.396 e 4.000, nesta ordem.
Ao todo, a Assembleia obteve
a presença de 208 CirurgiõesDentistas votantes. A chapa 1
contabilizou 157 votos enquanto
a chapa 2 registrou 50 votos. Um
voto foi anulado por não observar o
preenchimento correto, de acordo
com a resolução eleitoral 80/2007.
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Novos Conselheiros junto ao Presidente do CRO-PE, Presidente do CFO, Presidente do SOEPE e Dr. Breno Mello

SOLENIDADE DE POSSE CONTA
COM LIDERANÇAS DE DIVERSAS
LOCALIDADES
Representantes dos Conselhos do país prestigiaram Pernambuco

N

o último dia 09 de abril, o Conselho Regional
de Odontologia de Pernambuco (CROPE) promoveu cerimônia alusiva à posse da
nova diretoria para o biênio 2015-2017 da Autarquia.
Estiveram presentes, além dos membros do Conselho
de Pernambuco e representantes das lideranças locais
da categoria, o Presidente do Conselho Federal de
Odontologia (CFO), Dr. Ailton Morilhas junto a
diversos outros representantes do Conselho Federal e
os Presidentes dos Conselhos Regionais de São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Paraíba,
além de representantes do Conselho Regional da Bahia,
de Sergipe e do Distrito Federal.

“P

ela segunda vez o CRO-PE está tendo a frente
o Dr. Rogério Zimmermann como Presidente
e o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui é
muito bom, principalmente no que diz respeito à
interiorização do Conselho e a fiscalização, esta que
é a principal função dos Conselhos Regionais e, sem
dúvida, as ações desenvolvidas aqui tem dignificado a
Odontologia do estado de Pernambuco.”
Dr. Ailton Morilhas - Presidente do Conselho
Federal de Odontologia.

“É

importante o entendimento, a
aproximação e a parceria dos Conselhos
porque a Odontologia está muito dividida. Nós
estamos tentando promover uma unidade e,
para isso, é preciso fazer trocas de experiências.”
Dr. Outair Bastazini - Presidente do Conselho
Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.

“F

iz questão de vir até Recife cumprimentar
a nova diretoria do CRO-PE pela
importância do Conselho daqui para a
Odontologia do Brasil e, principalmente, pela
liderança e pela boa gestão deste Conselho.”
Dr. Cláudio Miyake - Presidente do Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo.

BIÊNIO
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Dr. Breno Mello, Dr. Alexandre Rizuto, Dr. Rogério Zimmermann, Dr. Ailton Morilhas e Dr. Ailton Coelho

Presidente do CFO, Presidente do CROPE e Presidente do CROSP juntos em
solenidade de posse

Representantes do SOEPE e da Prefeitura da Cidade do Recife prestigiando a nova diretoria
do CRO-PE

Conselheiros do CRO-PE junto aos parceiros do Instituto
Tavares Vieira

“É

uma posse de um grupo que tem
desenvolvido uma gestão excelente frente à
categoria odontológica no estado de Pernambuco
e eles tem desenvolvido ações concretas e efetivas
sobre a fiscalização no estado e sobre a valorização
profissional de toda a Odontologia, esta que passa
pelo reconhecimento dela como peça importante
para reestruturar a saúde no estado.”
Dr. Luciano Eloi Santos - Presidente do Conselho
Regional de Odontologia de Minas Gerais.

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CROPE) agradece os parceiros do Instituto Tavares Vieira (ITV),
FACEIMAGEM, ORTO-G e RADIOFACE pelo apoio ao CRO-PE
durante a posse da nova diretoria. À esses grandes representantes da
Odontologia no estado, sempre de mãos dadas com o Conselho, o nosso
muito obrigado.
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Membros da nova gestão reunidos na posse

CRO-PE com Nova
Diretoria
Nova gestão conta com renovação de 70% dos
membros da plenária

N

a terça-feira, 17 de março
de 2015, às 9h, na sede do
CRO-PE, tomou posse a nova
diretoria da autarquia. Os novos
conselheiros efetivos e suplentes
serão responsáveis pela gestão da
autarquia no Biênio 2015-2017,
esta que começou em 17 de março
de 2015 e se estende até 16 de março
de 2017. Com uma renovação de
70% dos membros da plenária, o
grupo Novos Rumos foi reeleito
com 3.184 votos, obedecendo
à legislação estabelecida pelo
Conselho Federal de Odontologia
(Resolução n° 80/2007).
De acordo com o Conselheiro
e representante do CFO, Dr.
Paulo Sérgio Moreira, ainda há
muito a ser feito pelo Conselho
Federal e pelos Conselhos
Regionais,
ressaltando
que
Pernambuco é peça fundamental
nessa luta. “É com muita alegria
que eu retorno a Pernambuco
pois reconheço o tamanho do
estado por sua representatividade
para a Odontologia hoje no
país. Acompanho este grupo
desde a primeira eleição, esta

que representou um marco na
Odontologia Pernambucana no
sentido de ser um divisor de águas
no modelo gerencial do CRO.
O que sempre identifiquei nesse
grupo, capitaneado por Rogério
Zimmermann, é um compromisso
verdadeiro com a Odontologia do
estado e do país. Aqui, hoje, venho
conclamá-los para as boas lutas da
Odontologia, pois temos muito
ainda o que fazer, todos juntos.”
O Presidente da ABO Secção
Pernambuco,
Dr.
Alexandre
Rizuto, ratificou a forte ligação
entre a ABO e o CRO-PE. “Elas
são entidades-irmãs, trabalhamos
muito em prol da categoria, com
seriedade, transparência e vontade
de melhorar cada vez mais a
Odontologia de Pernambuco. A
ABO continua de mãos dadas com
o CRO-PE nessa luta.”
Para o Presidente reeleito do
CRO-PE, Rogério Zimmermann,
o momento é de gratidão e de
fortalecimento do Conselho. “É
com muita satisfação que eu estou
aqui hoje. Agradeço ao CFO que
sempre viu no nosso grupo a

Solenidade teve a presença de
representantes da ABO e do CFO

disposição para que a Odontologia
crescesse em Pernambuco e para
que ela pudesse contribuir com
o crescimento do país. Agradeço,
também, à ABO e ao Sindicato
por toda a força, parceria e união
que nos movem no dia a dia. Há
dois anos, quando assumíamos a
primeira gestão, nós imaginávamos
o tamanho do desafio, mas fomos
surpreendidos porque o desafio
era bem maior, tivemos que
reestruturar todo o Conselho.
Muito do que nós queríamos fazer
ainda não foi possível, mas temos a
certeza de que fizemos muito mais
do que era possível ser feito. O
nosso compromisso é muito maior
do que a assinatura deste termo de
posse, ele representa a oportunidade
que nos foi concedida por cada
Cirurgião-Dentista Pernambucano
para que continuássemos as
mudanças até aqui implementadas.
Nesse contexto, conclamo a todos
os novos conselheiros, aos membros
de comissões e a cada profissional da
Odontologia do estado na busca da
valorização profissional e respeito
que a Odontologia merece.”

COLUNA PROJUR
CRO
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CIRURGIÃO-DENTISTA: CONHEÇA SEUS DIREITOS,
ENTENDA SEUS DEVERES
Eduardo Dantas1

Solenidade teve a presença de representantes da ABO e do CFO

U

m dos grandes problemas
enfrentados pelos profissionais
da Odontologia, especialmente
aqueles em início de carreira, é
o desrespeito de seus direitos e
prerrogativas trabalhistas, por parte
de clínicas e empresas prestadoras de
assistência odontológica.
Muitas vezes, o próprio
desconhecimento dos seus direitos
– e também de seus deveres – leva
ao prejuízo, seja ele financeiro ou das
prerrogativas da profissão.
Infelizmente, não são incomuns
as tentativas de mascarar um vínculo
de emprego, para fugir de obrigações
previdenciárias, trabalhistas ou
fiscais, utilizando-se de mecanismos
como falsos contratos de parceria,
de associação, ou mesmo através
da simulação de aluguel de espaço,
vinculado a uma percentagem fixa
da receita obtida pelo CirurgiãoDentista em sua atividade.
O risco é grande, não apenas para
o dentista empregado, que deixa
de receber direitos previstos em lei,
como também para o empregador,
que corre o risco permanente de
criar uma bomba-relógio, um passivo

trabalhista e previdenciário que
poderá afetar gravemente o fluxo
financeiro de seu negócio, a partir de
um planejamento mal elaborado.
Necessário lembrar que a Justiça
do Trabalho reconhece a relação
de emprego, a partir das seguintes
características:
subordinação
hierárquica, pessoalidade, trabalho
constante (não eventual) e oneroso
(remunerado). São elementos que
podem ser comprovados em juízo,
a partir de provas documentais ou
testemunhais.
Uma relação de emprego
mascarada
pode
sujeitar
o
empregador a multas administrativas,
pesadas fiscalizações por parte da
Delegacia Regional do Trabalho,
e ações judiciais de reparação. Na
maioria dos casos, a prática mostra
que este fator de risco não é levado
em consideração planejamento
financeiro das clínicas e consultórios,
sendo responsável por prejuízos
muitas vezes irreparáveis para o
negócio. E para o profissional que se
sujeita a estas atitudes irregulares, o
desenvolvimento e a segurança de sua
carreira se mostra prejudicada.

Esse desgaste nas relações de
trabalho pode se refletir na qualidade
do serviço prestado, tornando
inclusive mais provável o surgimento
de reclamações éticas, uma vez
que não só o empregador estará
descumprindo o Código de Ética
Odontológica, como o empregado
poderá se tornar mais suscetível a um
atendimento de menor qualidade,
e a manter um relacionamento com
o paciente em níveis abaixo dos
desejáveis.
Ao fim, não é um bom negócio
para nenhuma das partes, servindo
apenas para gerar conflitos, desviando
o foco e a atenção da atividade
principal, do aperfeiçoamento da
técnica, e da construção de uma
Odontologia segura e consistente.
Não importa a posição que você,
Cirurgião-Dentista, se encontre
no momento, seja empregado ou
empregador. O conhecimento de
seus deveres legais e de seus direitos
é fundamental para o fortalecimento
da odontologia e para o respeito da
profissão. Nesse sentido, o CirurgiãoDentista pernambucano conta com a
presença firme e atuante do SOEPE,
na defesa dos seus filiados, sendo a
primeira linha de defesa institucional
em questões relacionadas aos direitos
trabalhistas.
Valorize-se,
mantendo-se
atualizado a respeito das normas
regulamentadoras de sua profissão,
seja buscando o apoio do CRO, ou
consultando-se com assessoria de
sua confiança pessoal.

1 Procurador Jurídico do Conselho
Regional de Odontologia de
Pernambuco. Presidente da
Comissão de Direito e Saúde da
OAB/PE. Vice-Presidente da World
Association for Medical Law.

GRADUAÇÃO
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CRO - PE promove Ciclo de
Palestras em Universidades
Ação faz parte do calendário de atividades anuais da Autarquia

O papel do Conselho foi explicado
para os graduandos

O

Palestras chamaram a atenção de graduandos de diversos períodos

Conselho Regional de Odontologia
de Pernambuco (CRO-PE), sempre
comprometido com o exercício legal da
profissão, a propagação das condutas profissionais
éticas e a vigência da legislação aplicada à Odontologia,
promoveu um ciclo de palestras nos cursos de
graduação em Odontologia de diversas faculdades
buscando esclarecer os graduandos acerca de possíveis
dúvidas a respeito da profissão e da sua atuação.
Desde o início de 2015, acompanhando o
calendário letivo de cada instituição, profissionais
ligados ao Conselho visitaram turmas de diversos
períodos - desde os iniciantes na graduação até os já
próximos de concluírem o curso - em três faculdades
do Recife: UNINASSAU, FACIPE e FOR.
As palestras aconteceram como uma conversa
aberta: os representantes do CRO explicaram as
atribuições do Conselho, tais como a fiscalização do
exercício da profissão no estado, a extensão dele dentro
dos limites permitidos pela lei, além de explanar

sobre as diversas comissões existentes e que todos os
profissionais podem participar. Os graduandos, por
sua vez, podiam fazer perguntas e tirar dúvidas.
De acordo com Dr. Carlos Eduardo Azevedo, fiscal
do CRO-PE e palestrante na UNINASSAU, o ciclo
de palestras é de extrema importância para os alunos
graduandos. “É nesse momento que eles podem tirar
dúvidas a respeito do que não veem na graduação,
como, por exemplo, a diferença entre a atuação do
Conselho e as atribuições do Sindicato, como as
fiscalizações acontecem, de que forma eles devem atuar
profissionalmente, entre outros diversos assuntos.”
Para a aluna do 7º período de Odontologia
da UNINASSAU, Jéssica Calábria de Araújo, a
Odontologia sempre foi um sonho. “Essas palestras
são muito importantes pois nós graduandos temos
curiosidade sobre o exercício legal da profissão e
como está perto da minha formação, tenho que ir em
busca de maiores conhecimentos sempre acerca da
profissão.”

O

CRO
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Fique em dia com o CRO-PE:
ele trabalha por você!
Até 29 de junho, pagamento da anuidade em até 4x

P

rezando pela transparência e sempre
agindo de acordo com as normas
vigentes pelo Conselho Federal
de Odontologia (CFO), o Conselho
Regional de Odontologia de Pernambuco
(CRO-PE) informa que, até o dia 29 de
junho, o valor total da anuidade pode ser
DIVIDIDO EM ATÉ 4X SEM JUROS!
Como o processo de cobrança é
todo feito pelo Conselho Federal de
Odontologia (CFO), que encontrou vários
endereços desatualizados e alteração dos
CEPs por parte dos correios para o envio
dos boletos, a alternativa encontrada pelo
Conselho Regional foi o de facilitar o
pagamento para todos os profissionais.
Lembrando que: não pagar a anuidade
constitui infração ética e o pagamento da
mesma ajuda a manter a fiscalização do
CRO-PE atuante.
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!
Você pode conferir a Decisão CFO38/2014 sobre os valores fixos das
anuidades e taxas a serem cobradas pelos
CROs em 2015 aqui:
http://cfo.org.br/wp-content/
uploads/2015/01/decisao38_2014.pdf

PASSO A PASSO PARA SE REGULARIZAR
JUNTO AO CRO-PE:

• Entre no site do CRO- PE (www.cro-pe.org.
br), vá até a aba de SERVIÇOS e, em seguida,
na de BOLETO BANCÁRIO.
• Automaticamente, uma página abrirá e você
será redirecionado para o site do Conselho
Federal de Odontologia (CFO), na parte
de Serviços e Consultas (http://cfo.org.br/
servicos-e-consultas/boleto-bancario/).
• Lá, você vai encontrar as instruções para gerar
o boleto bancário. Aqui serão necessários:
- A sigla do Conselho Regional de Odontologia
onde você possui a inscrição proﬁssional (no
caso de inscrição secundária, terá de acessar
cada uma de suas inscrições);
- A categoria proﬁssional de sua inscrição
proﬁssional;
- O número da sua inscrição proﬁssional;
- O número de seu CPF;
- Na opção “TAXA”, escolher a opção
“ANUIDADE”;
- Clicar em gerar boleto

CPO

CRO
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Centro de pós-graduação
em Odontologia

Capacitação Profissional

Capacitação Profissional

Ortodontia

Ortolingual

para especialistas
Docentes:

Prof. Guaracy Lyra Jr - CRO PE Nº 4355
Prof. Ney Tavares - CRO PE Nº 9889
Professores Convidados:
Prof. Bruno Pato (SP) - CRO SP 74171
Prof. Bruno Gribel (MG) - CRO 32830
Prof. Marcos Pietro (MS) - CRO 465

Clínica / Teórica / Prática
Duração: 18 meses
Carga horária:96 horas 12 módulos
Inscrições abertas!

Docentes:
Prof. Guaracy Lyra Jr - CRO PE Nº 4355
Prof. Mauro Macedo - CRO PE Nº 5318
Prof. Nivaldo Oliveira - CRO PE Nº 3611
Prof. Luiz F. Azevedo - CRO PE Nº 5360
Profª. Kátia Betênia - CRO Nº 4141

Especialização

Duração: 24 meses
Carga horária: 288 horas
Inscrições abertas!

Prótese
Dentária
Docentes:

Prof. Túlio Pessoa Araújo
CRO/PE 4286
e Equipe

Capacitação Profissional

Prótese Fixa
Docentes:

Prof. Dr. Tùlio Pessoa de Araújo

CRO/PE Nº 4286
e Equipe

Duração: 18 meses
Carga horária:192 horas
módulos mensais
Inscrições abertas!

Duração: 24 meses
Carga horária: 855 horas
Inscrições abertas!

Especialização

Ortodontia

Capacitação Profissional

Cirurgia Oral Menor

Endodontia

Docentes:

Docentes:
Prof. Glauco Ferreira CRO PE 6564

Prof. Dr. Sergio B. Martorelli - CRO/PE 3000
Prof. Dr. Paulo H. Cavalcanti - CRO/PE 4614

para acadêmicos

e Equipe

Módulos mensais
Teórico e laboratorial

Duração: 12 meses
Carga horária: 144 horas
Inscrições abertas!

Duração: 6 meses
Carga horária:96 horas
Inscrições abertas!

Capacitação Profissional

Capacitação Profissional

Cirurgia Ortognática Dentística
para especialistas em
Ortodontia e cirurgia BMF

Docentes:
Prof. Dr. Guaracy Júnior - CRO/PE - 4355
Prof. Dr. Ney Tavares Neto - CRO/PE 9889
Prof. Dr. Stenyo Tavares - CRO/PE - 5530
Prof. Dr. Mauro de Oliveira - CRO/PE 5318
Prof. Dr. Nivaldo de Oliveira - CRO/PE 3611
Prof. Dr. Luiz Azevedo - CRO/PE 5360
Duração: 36 meses
Carga horária: 2.105 horas

Especialização

Especialização
em DTM
Turma Antônio Sérgio Guimarães

Docentes:

Prof. Cláudio Heliomar - CRO PE Nº 5339
e Equipe Clínica

Docentes:
Dr. Guaracy Fonseca Júnior CRO/PE Nº 4355
Dr. Sergio Bartolomeu Martorelli CRO/PE Nº 3000
Professor Convidado:
Dr. Joaquim Celestino Neto CRO Nº 5640
Dr. Paulo Fonseca - CRO PE 5329
Professor Convidado:
Profª. Renata Guimarães - CRO PE Nº 6992
Dr. Fernando Melhem CRO/SP 42135

Coordenador:
Prof. Guaracy Lyra Jr - CRO PE Nº 4355

Professores Convidados:
Sandro Palla (Suíça)
Antoon de Laat (Bélgica)
Dominik Etlin (Suíça)

Aulas Teóricas / Práticas
Duração: 18 meses
Carga horária: 96 horas - 12 módulos
Inscrições abertas!
Grupo

Apoio

Duração: 12 meses
Carga Horária: 188 horas

Duração: 24 meses
Carga horária: 855 horas

Especialização

Implante
Docentes:

Prof. Gilmar Poli de Arruda - CRO PE Nº 6801
Prof. Paulo Mascarenhas - CRO PE Nº 4248
e Equipe

Professor Convidado:
Dr. Osmar Cutrim Fróz CRO/MA 1089

Duração: 30 meses
Carga Horária: 1.160 horas

Especialização

Prótese Dentária
Docentes:

Prof. Cássio de Barros Fontes
CRO/PE Nº 8735
e Equipe

Duração: 24 meses
Carga horária: 855 horas
Inscrições abertas!

Especialização

Endodontia
Docentes:

Prof. Glauco dos Santos Ferreira

CRO/PE 6564

Professores Convidados:

Profa. Dra. Gerhilde Callou - FOP/UPE,
Prof. Dr. Paulo Reis FOP/UPE,
Prof. Dr. Tibério Matheus - UNINASSAU,
Prof. Vinícius Holanda - FACIPE,
Prof. Dr. Silvio Menezes - FACIPE,
Profa. Dra. Carolina Guimarães - ABO,
Profa. Dra. Iliana Quidute - ABO .

Duração: 24 meses
Carga Horária: 852 horas
Inscrições abertas!

Av. João de Barros, Nº 1372 - Espinheiro Recife-PE

81 3426.9978 / 3426.1076 / 3241.7664

CPO: CRO PE CL 228 responsável técnico Guaracy Lyra da Fonseca CRO PE 827
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ARTIGO

Odontologia Hospitalar e Domiciliar

Drª Aurora Vidal realizando atendimento em paciente

E

m meados do século XIX, na América, começou o
desenvolvimento da Odontologia Hospitalar. No Brasil,
a Odontologia Hospitalar foi legitimada em 2004 com
a criação da Associação Brasileira de Odontologia
Hospitalar (ABRAOH), em Porto Alegre/ RS. Em 2008,
foi decretada a Lei nº 2776/2008 que obriga a presença do cirurgiãodentista nas Equipes Multiprofissionais Hospitalares e nas Unidades
de Terapia Intensiva - UTI, em instituições públicas e privadas que
mantenham pacientes sob regime de internação, em médios e grandes
hospitais do Brasil. A Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF,
da Câmara Federal dos Deputados, aprovou a norma com ementa que
torna obrigatória a prestação de assistência odontológica a pacientes
em regime de internação hospitalar, aos portadores de doenças
crônicas e, ainda, aos atendidos em regime domiciliar na modalidade
home care. Agora o Projeto de Lei da Câmara Nº 00034, de 2013,
aguarda aprovação do Senado e sanção do Governo Federal. Em 2011,
foram criadas as primeiras Comissões de Odontologia Hospitalar
(COH) dos CROs, inclusive deste Conselho. Em 2012, foi criado o
Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva (CBROHI),
oficializado em 29 de julho de 2013. Existem regulamentações
que mostram a importância dos profissionais de Odontologia nos
hospitais. A Portaria Nº 1.032, de 5 de maio de 2010, por exemplo,
inclui procedimentos odontológicos na Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do Sistema
Único de Saúde - SUS, para atendimento às pessoas com necessidades
especiais, incluindo nesse grupo pacientes hospitalizados. Além disso, a
Resolução Normativa RDC7 de 2010 - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa)- garante a assistência odontológica na UTI. A partir
dessa regulamentação, a Anvisa exige cirurgiões-dentistas na UTI de
qualquer hospital, público ou privado. Lembrando que, anteriormente,
a Reunião da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - RDC50 - de 21 de fevereiro de 2002, já tornava obrigatório
a existência de consultórios e assistência odontológica nos hospitais. O

Código de Ética Odontológica,
em seu capítulo X, reconhece
a
assistência
odontológica
hospitalar.
Segundo o Conselho Federal
de
Odontologia
(CFO),
entendem-se como pacientes
especiais aqueles que apresentam
uma complexidade no seu sistema
biológico e/ou psicológico e/
ou social. É importante salientar
que nem todas as necessidades
de atendimento desses pacientes
são primordialmente realizadas
em hospitais. Dra Aurora Vidal
(Foto) destaca que quando
os pacientes se encontram
em situações debilitantes, o
ambiente hospitalar é o mais
adequado e deve ser percebido
como ambiente normal de
trabalho do cirurgião-dentista.
Assim o graduando, durante a
sua formação acadêmica, deve
ser incentivado e preparado
para o manejo do paciente em
âmbito domiciliar e hospitalar. A
participação efetiva do cirurgiãodentista favorecerá a promoção
de saúde bucal, auxiliando
nas condutas dos familiares,
cuidadores
e
profissionais
envolvidos com esse tipo
de atendimento, de modo a
contribuir na humanização
do atendimento e promoção
do bem-estar e qualidade de
vida desses indivíduos que se
encontram quase ou totalmente
dependentes. É uma estratégia
educativa e assistencial de
saúde, cuja finalidade é intervir,
de maneira multidisciplinar,
no processo saúde-doença de
indivíduos vulneráveis, pois a
saúde bucal insatisfatória é fator
de risco para contaminações/
infecções locais e sistêmicas.
Em 2014, através da COH –
CRO/PE foi aberto diálogo com

CRO

a Secretaria Estadual de Saúde,
Sindicato e Conselho de Classe
com a colaboração/ orientação
do
Departamento
Jurídico
CRO/PE para identificação dos
problemas e atribuição de cada
uma das Entidades, de modo a
favorecer o desenvolvimento e
reconhecimento da odontologia
hospitalar no Estado, onde os
cirurgiões-dentistas já atuam há
bastante tempo, tanto na capital,
região metropolitana quanto no
interior do Estado, prestando
assistência odontológica em
domicilio, hospitais privados,
filantrópicos
e
públicos.
Consoante pesquisa realizada
pelo Ten Cel. Dent. Moura,
a fim de verificar a situação
do exercício da odontologia
hospitalar
civil
versus
militar, asseverando melhor
compreensão sobre a situação
da odontologia neste enfoque,
evidenciou que há hospitais
militares, em Pernambuco,
que disponibilizam material,
equipamentos mas não têm a
equipe odontológica hospitalar
e vice-versa. Em outros Estados
brasileiros como, por exemplo,
em Fortaleza/ CE, identificou
que o Exército não tem o serviço
nem os equipamentos; em
Salvador/ BA não tem o serviço
mas a Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar tem o
cirurgião-dentista colaborando
na assistência odontológica
hospitalar; em Natal/RN não há o
serviço; em João Pessoa/ PB não
há o serviço, mas foi identificado
potencial para implantar o serviço

de
odontologia
hospitalar.
No Rio de Janeiro/ RJ, a
Aeronáutica dispõe do serviço de
odontologia hospitalar, material e
equipamentos. Dra. Aurora Karla
Vidal destaca que o exercício da
odontologia hospitalar difere
ainda entre os serviços civis
consoante o hospital seja público,
privado ou filantrópico, e lembra
que Dr. Joaquim Celestino
da Silva Neto ainda apontou
diferenças quando a assistência
odontológica hospitalar ocorre
na capital, região metropolitana
ou interior do Estado.
O Dr. Antônio Carlos Moura,
membro da COH do CROPE, atua em vários hospitais do
Estado fazendo diagnóstico e
tratamento que demonstram
no seu dia-a-dia como a
Odontologia pode contribuir em
equipes multiprofissionais para
uma atenção à saúde mais segura
e de qualidade. Participou como
autor do livro Fundamentos
da Odontologia em Ambiente
Hospitalar e UTI, lançado em
2014 e é membro da Associação
de Medicina Intensiva Brasileira
que, entre outras atividades,
desenvolve protocolos a serem
utilizados pelos profissionais que
atuam em UTI.
A participação ativa da COH
– CRO/PE, nas discussões
nacionais com as demais COH
dos CROs estaduais, bem como
pesquisa realizada pelo Ten
Cel Dent Moura e Dra. Aurora
Vidal permitiram a elaboração
de proposta e participação
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na Assembleia Estadual de
Especialidades Odontológicas/
Pré-ANEO Estadual, em agosto de
2014, cuja proposta apresentada
foi aprovada , por unanimidade, e
apresentada pela Diretoria deste
Conselho na III Assembleia
Nacional de Especialidades
Odontológicas (III ANEO), e na
plenária nacional, que ocorreu
em outubro/2014 em São
Paulo/ SP, após ampla discussão
e, observado o consenso entre
as COH – CROs, foi Aprovada
Nacionalmente a proposta de
Habilitação em Odontologia
Hospitalar, que agora aguarda
normatização do Conselho
Federal de Odontologia – CFO.
A prática odontológica segue
respaldada mundialmente pelo
estudo e pesquisa científica. Em
Pernambuco, nesta área, a Profa.
Dra. Aurora Vidal colaborou com
o desenvolvimento de tese de
Doutoramento Médico – Dra.
Claudia Vidal, Chefe do Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar
do Hospital das Clínicas/ UFPE
sobre “O Impacto da Higiene
Oral com escovação dental
versus digluconato de clorexidina
na Prevenção da Pneumonia
associada à Ventilação Mecânica:
Estudo randomizado”, concluído
em 2013. Ainda orientou outras
pesquisas de Pós-Graduação
em Odontologia, bem como
de Iniciação Científica de
13 graduandos dos Cursos
de Odontologia, Medicina,
Enfermagem
e
Ciências
Biológicas da Universidade de
Pernambuco – UPE.

AURORA KARLA DE LACERDA VIDAL– Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/PE.
GENIVALDO MOURA DA SILVA - Membro da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/PE.
ANTÔNIO CARLOS MOURA - Membro da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/PE
DENIS COSTA OLIVEIRA - Membro da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/PE
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FISCALI

CRO - PE promove fiscalização
em cursos de Pós-Graduação
Odontológica
Até o momento, seis cursos de especialização foram visitados

Diversos cursos de especialização foram vistoriados

C

omprometido com os
objetivos estabelecidos
ainda na gestão do biênio 2013-2015 e, vislumbrando
a consolidação das atividades de
fiscalização no novo mandato, o
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE)
realizou nova fiscalização, desta
vez nos cursos de Pós-Graduação
Odontológica.
A equipe de fiscalização do
CRO-PE, logo após receber denúncias que existiam alunos cursando Pós-Graduação sem concluir a graduação na área , o que
configura exercício ilegal da profissão, Art.282 do Código Penal Brasileiro, visitou seis cursos de espe-

cialização no Estado, fiscalizando
um total de 215 profissionais.
O coordenador da Fiscalização
do CRO-PE, Igor Morais, esclarece como a ação teve início:
“ A fiscalização nas Pós-Graduações Odontológicas simplesmente
não existia. A atual gestão do CRO-PE, após receber algumas denúncias, está comprometida com a implementação da fiscalização nesses
cursos, firmando o compromisso de
torná-la de rotina em todo o Estado”.
Morais ainda explica a importância de ações de fiscalização rotineiras. “O CRO-PE tem o compromisso de supervisionar o exercício
da Odontologia em todas as suas
áreas, cabendo-lhe zelar e trabalhar

pelo perfeito desempenho ético da
profissão e, também, pelo prestígio
e bom conceito dos que a exercem
legalmente. Além disso, as fiscalizações de rotina impedirão que pessoas ainda não habilitadas exerçam
a Odontologia, o que certamente
iria gerar riscos à saúde pública.”
Durante a apuração das denúncias, não foram encontradas
irregularidades com os cursos.
Entretanto, alguns profissionais de
outros Estados foram encontrados
exercendo a profissão sem a inscrição na jurisdição Pernambuco
e outros, ainda, com pendências
administrativas. Em nenhum dos
cursos fiscalizados foram encontrados alunos de graduação.

I ZAÇÃO

CRO
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CRO - PE fiscaliza Clínicas
Radiológicas
Ações de fiscalização aconteceram em toda a RMR

19 Clínicas Radiológicas foram visitadas pela fiscalização do CRO-PE

A

ida às Clínicas Radiológicas também fez parte
das ações de fiscalização do Conselho Regional de
Odontologia de Pernambuco
(CRO-PE).
Em janeiro, o processo de
fiscalização em algumas clínicas
aconteceu cumprindo o planejamento da Comissão de Fiscalização do CRO-PE e, com a Resolução CRO-PE nº 07/2014,
que dispõe sobre o exercício das
atividades dos profissionais de
Técnico em Saúde Bucal (TSB) e
Auxiliar em Saúde Bucal (ASB)
no Estado, a fiscalização se intensificou.

“As Clínicas Radiológicas
sempre estiveram no planejamento da Comissão de Fiscalização do CRO-PE e agora com
a resolução o Conselho deu
maior respaldo para os fiscais
autuarem no caso de existir alguma irregularidade”, explicou
Carlos Eduardo Santos, fiscal
do CRO-PE.
Ao todo, 19 Clínicas Radiológicas foram vistoriadas em
sete municípios: Jaboatão dos
Guararapes, Recife, Camaragibe,
Caruaru, Garanhuns, Timbaúba
e Cabo de Santo Agostinho. Os
fiscais do CRO-PE encontraram
irregularidades em algumas das

Clínicas Radiológicas, que foram
autuadas e receberam um prazo
para se adequarem ao que foi solicitado.
“A maior dificuldade dessa fiscalização é a de que existem Clínicas que não são cadastradas no
Conselho. Por isso, precisamos
contar com a ajuda de todos no
sentido de denunciarem essas
práticas para que a fiscalização
sempre aconteça”, completou Dr.
Carlos.
Você pode conferir a Resolução CRO-PE nº 07/2014 através
desse link http://www.cro-pe.
org.br/site/adm_syscomm/legislacao/foto/75.pdf.

FISCALIZAÇÃO
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Falso dentista é autuado em
flagrante na cidade de Limoeiro
Ação do CRO-PE foi em conjunto com as Polícias Civil e Militar

Várias próteses foram encontradas no chão do local

A

Operação Malha da Lei,
ação conjunta entre a Polícia Civil, Militar e o Conselho Regional de Odontologia de
Pernambuco (CRO-PE), conseguiu flagrar, na manhã da sexta, 27
de março, um Auxiliar em Prótese
Dentária (APD) que atuava como
Cirurgião-Dentista, exercendo ilegalmente a profissão na cidade de
Limoeiro. O suspeito, Gilberto Dias
da Silva, foi preso no local que funcionava como consultório odontológico, próximo a Feira da Banana,
no centro da cidade.
De acordo com a Presidente
da Fiscalização do CRO-PE, Prof ª
Drª Paloma Genu, “o CRO-PE
recebeu a denúncia da atuação do
suspeito, este que não é graduado
na área como Cirurgião-Dentista,
o que o impossibilita de exercer
as funções deste profissional e

articulou a ação com as Polícias
Civil e Militar”. Ainda de acordo
com Genu, “chegando ao local, foram encontrados materiais de uso
exclusivo do Cirurgião-Dentista,
como instrumentos de cirurgia,
fórceps, anestésicos, alguns elementos dentários no lixo, estes
que demonstravam a brevidade
da atuação dele e comprovando
o exercício da profissão de Cirurgião-Dentista pelo suspeito”.
No local, que se encontrava
em péssimas condições de higiene, ainda foram encontradas
várias próteses dentárias, muitas delas encontradas no chão
bem próximas ao esgoto. “Nós
encontramos um forno elétrico
culinário, que provavelmente era
utilizado para esterilização do
material, já que o local não contava nem com estufa nem com

autoclave, utilizadas no processo
de esterilização do material odontológico”, explicou Igor Morais,
fiscal responsável pela autuação.
As Polícias Civil e Militar levaram o suspeito para a Delegacia
de Limoeiro onde foi registrado
o Termo Circunstancial de Ocorrência. O autuado ainda prestou
depoimento e será indiciado por
exercício ilegal da profissão e responderá a processo ético no Conselho Regional de Odontologia de
Pernambuco (CRO-PE) por se
tratar de um Auxiliar em Prótese
Dentária (APD) atuando como
um Cirurgião-Dentista.
O Falso Dentista deve responder
pelo Art. 282 do Código Penal. O
exercício da Odontologia por profissionais não habilitados é crime.
Denuncie por meio dos canais de
comunicação do Conselho.

O DENÚNCIA
CRO
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Disque-denúncia no CRO-PE
Denúncias também poderão ser registradas por secretária eletrônica

CRO-PE agora conta com central de denúncias 24h

T

rabalhando em favor
do exercício legal da
Odontologia no Estado,
o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) passa, agora, a receber também denúncias por meio de um
Disque-Denúncia. A opção será
mais uma das diversas maneiras
nas quais o profissional de saúde bucal e a população em geral
poderá relatar casos de conduta imprópria no exercício da
Odontologia.
Atualmente os principais
meios de denúncia são o e-mail,
site do CRO-PE, a Central Telefônica através do atendimento
do fiscal presente e a denúncia
de forma presencial. O disque
denuncia irá incrementar o processo. “A Central Telefônica só

funcionava durante o expediente
já que necessitava do atendimento de um fiscal presente no Conselho. A ideia surgiu da necessidade de se ter um telefone que
funcionasse 24 horas diariamente para que as denúncias fossem
feitas”, explica a Presidente do
setor de Fiscalização do CRO-PE, Prof ª Drª Paloma Genu.
Ainda de acordo com Drª Paloma, “O fato de se ter disponibilizado um número específico
facilita a estratégia e o acesso
do denunciante. As denúncias
ficam gravadas e serão ouvidas
diariamente pelos fiscais. O Fiscal retornará a ligação para informar o andamento da denúncia”.
O CRO-PE vem ampliando as ações de fiscalização. De
acordo com dados fornecidos

pelo setor, no ano de 2013 foram realizadas 218 fiscalizações
e, em 2014, 2353 ações, o que
resulta em um aumento de mais
de 900%.
“A fiscalização é, na verdade,
um instrumento de proteção
à sociedade. O profissional da
Odontologia recebe do Estado a
prerrogativa de somente ele ter
a permissão legal para atender
às necessidades em saúde bucal
do paciente. A mesma legislação
que assegura essa prerrogativa,
entretanto, prevê que os profissionais sejam fiscalizados por
seus pares, a fim de oferecer à
comunidade uma Odontologia
séria, competente e de qualidade. O CRO-PE não tem poupado esforços para realizar a fiscalização com eficiência a fim de
prestigiar o profissional cumpridor da lei e, proteger a população de ser enganada por pessoas
não habilitadas ao exercício da
PARA DENUNCIAR:
DISQUE-DENÚNCIA:
(81) 3426.9926
E-MAIL:
ﬁscalizacao@cro-pe.org.br
CENTRAL TELEFÔNICA:
(81) 3194.4901
SITE:
http://www.cro-pe.org.br/
site/ﬁscalizacao01.php
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CRO-PE inicia Ciclo de
Atualização 2015
O

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) deu início ao Ciclo de Atualização
em várias áreas da Odontologia com palestras sobre diversas especialidades sendo ministradas por
profissionais renomados para Cirurgiões-Dentistas, ASB’s e TSB’s.

Muitos profissionais prestigiaram as palestras

RECIFE

N

a manhã da terça-feira, 24 de março, o Prof. Dr. Cláudio Heliomar esteve no auditório da UNICAP
para falar sobre o tema “Resinas Compostas: Realidade Clínica”. Mais de 100 Cirurgiões-Dentistas compareceram.
Na terça-feira, 07 de abril, em parceria com a Prefeitura do Recife, a palestra “Acolhimento e humanização na saúde coletiva: Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal” foi ministrada pela Prof ª Drª Sara Grinfeld no Auditório da Facipe. Já a Prof ª Drª Alcieros Martins esteve no Auditório Capiba, na Faculdade
Maurício de Nassau, com a palestra “Acolhimento e humanização na saúde coletiva: Cirurgiões-Dentistas”. Mais de 200 profissionais bucais acompanharam as palestras das professoras convidadas.

CARUARU

N

a manhã da quarta, 25 de março, foi a vez da cidade
de Caruaru receber o ciclo. O Professor Doutor Ricardo Pereira esteve no auditório da Associação Comercial
e Empresarial de Caruaru - ACIC - para falar sobre o tema
“Prótese Total: do exame clínico a instalação”. Ao final da
palestra-aula, uma caneta de Alta Rotação da Dabi Atlante e
três vales-compra nos valores de R$100, R$200 e R$300 da
Dental Marfim foram sorteados entre os presentes. Mais de
130 Cirurgiões-Dentistas acompanharam a palestra-aula do

Palestra sobre Prótese Total em Caruaru

A TUALIZAÇÃO
CRO
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professor convidado.
PETROLINA

D

ando continuidade às atividades do
CICLO DE ATUALIZAÇÃO 2015, o
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), durante os dias 15 e 16
de abril, esteve na cidade de Petrolina com diversas palestras para os profissionais da área
de saúde bucal.
Durante dois dias, 10 palestras foram ministradas por professores convidados em diversas áreas. Diagnóstico e Tratamento de
Lesões Bucais, com o Prof. Dr. Airton Segundo; Marketing e Propaganda: Diferencial
na Odontologia, com o Prof. Dr. Bérgson de
Luna Silva; Halitose: Mitos e Verdades, com
o Prof. Valderino Paes de Castro, ResponsaCiclo em Petrolina teve 10 palestras
bilidade Civil na Odontologia e Legislação e
o papel das Instituições na Odontologia, ambas com o Prof. Vinícius Santiago; Contabilidade no Empreendedorismo da Odontologia, com o Contador
Clebber Gonçalves; Biossegurança, com o Dr. Igor Morais; Prótese, com o Prof. Dr. Emmanuel Bezerra ;
Vigilância Sanitária, com o Prof. Jarbas Costa e Prática do ASB e TSB em consultório, com os doutores Walber Lins e Malvina de Souza. Além das palestras, houve o lançamento do livro “Compêndio de Enceramento
Funcional”, do Professor Emmanuel Bezerra, que também deu palestra voltada para Cirurgiões-Dentistas e
Técnicos de Saúde Bucal sobre Próteses.
Ao todo, mais de 300 profissionais de saúde bucal acompanharam os dois dias de atividades em Petrolina.
No final do Ciclo, diversos brindes de produtos odontológicos doados pela Vale Imagem foram sorteados
entre os presentes.

Palestra sobre Marketing e Propaganda na Odontologia
com Prof. Dr. Bérgson Silva

Auxiliares e Técnicos em Próteses durante palestra com
os Professores Vinícius Santiago e Igor Morais
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CRO-PE inaugura delegacia
em Garanhuns

Cidade agora tem secção do Conselho em parceria com a ABO

A

través de um Convênio
de Cooperação Técnica,
o Conselho Regional de
Odontologia de Pernambuco (CROPE) firmou parceria com a Associação
Brasileira de Odontologia (ABOPE/REGIONAL GARANHUNS)
para a utilização de espaço
físico da Associação com fins de
estabelecimento da Delegacia do
CRO-PE na cidade de Garanhuns,
exercendo, assim, suas funções
institucionais no município. O
Convênio foi publicado no dia 10 de
fevereiro de 2015 no Diário Oficial e
a inauguração da Delegacia do CROPE na cidade de Garanhuns aconteceu
na sexta-feira, 13 de março.
Com a presença do Presidente do
Conselho, Rogério Zimmermann,
da Presidente da ABO-PE em

Garanhuns, Lúcia Parente, do
Secretário do CRO-PE, Alfredo
Gaspar Júnior, do Tesoureiro do
CRO-PE, Rinaldo Ramos, dos
Conselheiros João Batista Neto,
Cleves Freitas e Thérèze Britto,
além de diversos representantes
da classe odontológica do estado
e do Professor Irami Buarque do
Amazonas, este representando o
diretor da UPE Campus Garanhuns,
Dr. Clovis Gomes da Silva Júnior.
“A inauguração da delegacia
de Garanhuns é o resgate de um
dos compromissos da campanha
de interiorizar a Odontologia. Ela
vai oportunizar aos CirurgiõesDentistas de Garanhuns e de toda a
região a facilidade de poder resolver
aqui as questões relacionadas ao
registro profissional e à fiscalização;

com isso o Conselho está ficando
cada vez mais próximo do
profissional”, comentou o Presidente
do CRO-PE, Rogério Zimmermann.
Para Drª Lúcia Parente, a
parceria entre o CRO-PE e a ABO
é de extrema importância pois
elas são entidades irmãs. “Hoje
estamos iniciando uma nova fase
na Odontologia de Garanhuns e de
toda essa região com a delegacia do
Conselho para servir aos CirurgiõesDentistas e demais profissionais da
Odontologia.”
A delegacia do CRO-PE
em Garanhuns fica dentro das
dependências da Universidade de
Pernambuco (UPE). Para maiores
informações sobre detalhes do
Convênio, o CRO-PE o disponibiliza
na sua sede, no Recife.

Inauguração contou com a presença da Diretoria do CRO-PE e representantes da ABO

O RIZAÇÃO
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CRO-PE reune
representantes locais
Reunião aconteceu durante passagem por Caruaru

N

Representantes municipais e distritais do CRO-PE na primeira reunião do
biênio 2015/2017

a manhã do dia 25 de março,
o Conselho Regional de
Odontologia de Pernambuco
(CRO-PE), em visita à cidade de Caruaru
para promover o Ciclo de Atualização 2015,
reuniu os seus representantes municipais
e distritais das regiões adjacentes para
a primeira reunião no novo biênio
2015/2017.
A pauta principal do encontro, este
que aconteceu na Associação Comercial
e Empresarial de Caruaru - ACIC, foi a
designação dos representantes municipais
e distritais do órgão: As atribuições dos
representantes do CRO nas suas regiões
foram amplamente discutidas no intuito
de fortalecer práticas e estimular a
movimentação da Autarquia em todas as
localidades onde há representação.
Diversos outros assuntos foram
discutidos ao longo da reunião, tais como:
o Concurso dos Fiscais do CRO-PE, a
contratação de funcionários, a ligação entre
o CRO-PE e outros órgãos vinculados à área,
como o SOEPE, a renovação do mandato
dos representantes para o novo biênio da
autarquia, além da ampliação das ações
de fiscalização do Conselho no interior
e a importância da conscientização dos
profissionais de saúde bucal em participar
ativamente do Conselho ajudando no
combate ao exercício ilegal da Odontologia
no Estado.
Ainda estiveram presentes representantes
da ACIC e de lideranças locais da área de
saúde para discutir futuras parcerias e eventos
entre os órgãos.
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CRO-PE interdita
consultório em Caetés

Denúncia levou fiscais do CRO-PE a consultório que funcionava sem água

Consultório estava funcionando sem água no momento da chegada da equipe de fiscalização

N

a sexta-feira, 13 de
março,
a
equipe
de
fiscalização
do Conselho Regional de
Odontologia de Pernambuco
(CRO-PE) esteve no Posto de
Saúde da Família Miguel Arraes,
no município de Caetés, onde
funcionava um consultório
odontológico da Prefeitura da
Cidade, para averiguação de
denúncia anônima recebida sobre
as condições de trabalho no PSF.
A fiscalização já tinha
sido realizada em todos os
Consultórios
Odontológicos
do município e a Prefeitura
informou que o posto em
questão estava inativado por

falta de água. Um dia após
essa fiscalização, o posto foi
reaberto pela Prefeitura para o
atendimento à população mesmo
sem a resolução do problema da
falta d’água. A denúncia veio por
conta da desinterdição do local,
por parte da Prefeitura, logo
após a ação de fiscalização sem o
problema ser sanado.
Chegando ao PSF pela
segunda vez na semana para
averiguação, os fiscais do CROPE encontraram um CirurgiãoDentista atendendo paciente
num consultório onde faltava
água: o manuseio dela estava
sendo feito por meio de baldes
colocados no chão da sala de

atendimento. “O Posto foi
interditado, pois o local não tinha
condições seguras e salubres para
o atendimento da população e
para o exercício da Odontologia,
colocando em risco não só a
saúde dos profissionais que
trabalham ali mas, também, dos
pacientes que estavam sendo
atendidos,
comprometendo
assim,
a
qualidade
do
tratamento oferecido”, explicou
o Coordenador da Fiscalização
do CRO-PE, Igor Morais, que
interditou o consultório.
O CRO-PE notificou a
Prefeitura da Cidade de Caetés
sobre todas as irregularidades
observadas durante a fiscalização.

O RIZAÇÃO
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CRO-PE realiza interdições
éticas em Petrolina
Ao todo, ação fiscalizou 56 consultórios odontológicos na cidade

A

fiscalização do exercício
legal da Odontologia
vem ocorrendo em todo
o estado e, nos dias 15 e 16 de
abril, a equipe de fiscalização
do Conselho Regional de
Odontologia de Pernambuco
(CRO-PE) esteve na cidade de
Petrolina fiscalizando diversos
consultórios odontológicos da
rede pública e privada.
O Centro de Especialidades
Odontológicas
(CEO)
do
município foi o primeiro
interditado. De acordo com
informações da equipe de fiscais,
o local não apresentava condições
estruturais adequadas para que os
Cirurgiões-Dentistas trabalhassem,
oferecendo prejuízo também à
saúde pública. “Infiltrações nas
paredes, grande quantidade de
mofo, além de lixeiras com as
tampas quebradas e mobília onde
se armazena material danificada
foram alguns dos problemas
observados”, explicou Juliana
Couto, fiscal do CRO.
A equipe do CRO-PE ainda
interditou quatro unidades básicas
de saúde da cidade pelas condições
precárias de funcionamento.
Ao todo, foram fiscalizados 56
consultórios odontológicos das
redes pública e privada na cidade
sendo nove deles interditados.
Todas as irregularidades
advertidas foram encaminhadas
para a Prefeitura da Cidade de
Petrolina através de documento
emitido pela Fiscalização.

Diversas irregularidades foram encontradas durante a fiscalização

24 CRO

Especial sobre saúde
bucal no Recife
Diário de Pernambuco divulga dados fornecidos pelo CRO-PE

E

m matéria divulgada
pelo Diário de
Pernambuco no dia
09 de março, dados sobre
a saúde bucal do recifense
foram divulgados. De
acordo com o Conselho
Regional de Odontologia
de Pernambuco (CRO-PE),
cerca de 10 mil profissionais
são registrados no estado,
dos quais pelo menos 8 mil
estão em atuação. Desses,
cerca de 40 a 50% atuam na
Região Metropolitana. Nos
últimos 10 anos, quatro
novos cursos de graduação
foram
abertos
em
Pernambuco, totalizando
sete. O que significa um
acréscimo anual estimado
de 300 profissionais no
mercado.
A fiscalização também
foi citada: entre 2013 e
2014, elas aumentaram
900%. No ano passado,
foram mais de 2 mil
fiscalizações,
resultantes
em 60 interdições éticas e
49 prisões pelo exercício
ilegal da profissão (cuja
pena é de detenção de 6
meses a 2 anos). Por mês,
o órgão recebe cerca de 40
denúncias da população.

Diário de Pernambuco ilustrou matéria com gráficos sobre situação da
saúde bucal na RMR | Gráficos: Diário de Pernambuco
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FISCALIZAÇÕES NA RMR

CRO-PE interdita consultório no Pina
Consultório funcionava em péssimas condições no CEO da região

N

a tarde da sexta-feira, 06 de março, a equipe de fiscalização do
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CROPE) esteve na Policlínica do Pina, onde funciona um Centro de
Especialização Odontológica (CEO) da Prefeitura da Cidade do Recife,
para averiguação de denúncia anônima recebida.
Recentemente, a fiscalização do CRO-PE tinha interditado todos os
quatro consultórios odontológicos deste CEO devido a falha no processo
de esterilização e ausência de energia. Após as correções necessárias,
os mesmos foram desinterditados. Desta vez, a equipe de fiscalização
Consultório no CEO do Pina foi
interditou um dos consultórios em funcionamento devido a grande
interditado pela fiscalização do CRO-PE
quantidade de problemas encontrados nele. “Infiltrações nas paredes, há
um vazamento onde a água limpa se mistura com a água do esgoto além das
lixeiras estarem com as tampas quebradas. Tudo isso ignora os procedimentos de que o profissional precisa de um
ambiente salubre para desenvolver o seu trabalho de forma segura para ele e para a população atendida”, explicou o
Coordenador da Fiscalização do CRO-PE e responsável pela ação, Igor Morais.
A Prefeitura da Cidade do Recife foi novamente advertida sobre a fiscalização nessa unidade odontológica
e as adequações necessárias ao bom funcionamento deste CEO foram requeridas pela equipe de fiscalização.

CRO-PE realiza interdição ética no
CEO do Cabo
Denúncia anônima relatava acidente com paciente em atendimento

N

a
quarta-feira,
04 de março
de
2015,
a
fiscalização do Conselho
Regional de Odontologia
de Pernambuco (CROPE) também visitou o
Centro de Especialidade
Odontológica
(CEO)
da Prefeitura do Cabo
de Santo Agostinho.
De
acordo
com
denúncia recebida, um
paciente
que
estava
em atendimento teria
sofrido constrangimento
Denúncia recebida envolvia acidente na cadeira odontológica do local
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quando sentou na cadeira
odontológica e ela quebrou.
Os fiscais do CROPE interditaram os quatro
consultórios do local devido
a nenhum deles funcionar de
acordo com os procedimentos
de Biossegurança. De acordo
com a Coordenadora da
Fiscalização do CRO-PE,
Berta Moreno, “este CEO
já tinha sido interditado no
final de 2013 e, no início
de 2014, após retorno da
equipe, foi verificado que
tudo estava adequado e o
CRO o desinterditou. No
entanto, desde que ele foi
desinterditado, não houve
manutenção periódica e ela
precisa acontecer”.
Ainda de acordo com a
fiscal, “a primeira interdição
aconteceu pela falta de
esterilização correta e grande
quantidade de mofo nas
paredes. Agora, a interdição
ocorreu por conta dos
equipamentos de uso do
profissional que estavam,
na sua maioria, quebrados,
uma cadeira odontológica já
se encontrava caída no chão
e outra quebrou quando
o paciente sentou-se. Em
outro consultório, o equipo
apresentava
vazamento
na seringa tríplice que se
encontrava presa por uma
pinça hemostática e as
condições de higiene do local,
no geral, são precárias”.
O ajuste de todas as
irregularidades
observadas
durante a fiscalização foi
solicitado a Prefeitura do
município.

CRO-PE realiza
interdição ética no CEO
de Camaragibe
Denúncia anônima levou fiscais ao local

A

inda no mês de março, a fiscalização do CRO-PE foi,
no dia 26, ao Centro de Especialidade Odontológica
(CEO) da Prefeitura de Camaragibe apurar denúncia
anônima recebida sobre o funcionamento do CEO desse
município.
Chegando ao local, a fiscalização do CRO-PE interditou
todos os consultórios do lugar. De acordo com a equipe, os
quatro consultórios odontológicos do Centro não ofereciam as
mínimas condições para que os profissionais da Odontologia
trabalhassem, apresentando prejuízo não só a saúde deles
mas, também, a dos pacientes atendidos na unidade.
Segundo a Coordenadora da Fiscalização do CRO-PE,
Berta Moreno, “este CEO já tinha sido interditado há um ano
e, após uma reforma no local feita pela Prefeitura, a equipe
do CRO-PE retornou ao local e, verificando que tudo estava
adequado, o desinterditou. Agora, com o retorno dos fiscais,
foram observados os mesmos problemas da interdição passada
e o CRO-PE optou por realizar uma nova interdição para que
as irregularidades observadas sejam sanadas”.

Os quatro consultórios do local foram interditados devido as condições de
funcionamento
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CRO e Soepe promovem
reunião da categoria
Representantes da Classe Odontológica discutiram pautas
importantes para os profissionais

Encontro, que aconteceu no auditório do Sindicato, estava lotado

N

a quinta-feira, 26 de
fevereiro, o Conselho
Regional de Odontologia
de Pernambuco (CRO-PE) e o
Sindicato dos Odontologistas no
Estado de Pernambuco (SOEPE)
promoveram reunião da categoria
para tratar da atual situação do
atendimento odontológico na
Rede Pública do Recife. João
Batista Sobrinho, Conselheiro e
representante do CRO-PE, junto
ao Presidente do SOEPE, Ailton
Coelho receberam o Vereador e
atual Secretário da Juventude da
Prefeitura do Recife, Jayme Asfora; a
assessora de Vicente André Gomes
- atual Presidente da Câmara de
Vereadores - Ana Toti; o assessor do
Vereador André Régis, Felipe Régis,
além dos líderes comunitários de
diversas localidades do município
e dos profissionais de Saúde Bucal
aprovados em concurso realizado
pela Prefeitura da Cidade do Recife
em 2012 que ainda não foram

chamados.
Durante o encontro, que
aconteceu no auditório do
Sindicato, a pauta principal foi
a atual situação das diversas
comunidades da cidade do Recife
onde o atendimento odontológico
se encontra defasado por conta do
número de profissionais disponíveis.
De acordo com Eliane Maria da
Silva, Presidente da Associação de
Moradores da Vila das Aeromoças,
no bairro do Ibura um único
Cirurgião-Dentista é responsável
por toda aquela área. “Nós
precisamos de mais profissionais
de Saúde Bucal nos PSFs, pois
hoje só temos um CirurgiãoDentista atendendo 5.680 famílias,
já que o Ibura é muito grande e
as comunidades próximas, como
Zumbi do Pacheco, UR-05, UR-06,
todas elas, recebem atendimento no
nosso posto de saúde.”
A reunião também contou
com a participação do grupo de

Cirurgiões-Dentistas aprovados no
Concurso da Prefeitura do Recife
em 2012 e que ainda aguardam
pela nomeação. Ao todo, foram
582 profissionais aprovados.
Uma comissão formada por eles
apresentou uma retrospectiva
do caso e relembrou da urgência
em se convocar os profissionais,
pois a validade do concurso já foi
prorrogada até Julho de 2016.
Para o Vereador e Secretário da
Juventude da Prefeitura do Recife,
Jayme Asfora, “as pautas ligadas
à Saúde Bucal recifense são de
extrema importância, pois é um
direito da população ter acesso
à ela. Reuniões como essa, onde
pautas sobre a saúde são discutidas,
precisam ser feitas, pois é onde
desenvolvemos o diálogo junto às
partes integrantes para tudo fluir”.
Para o Presidente do SOEPE, Ailton
Coelho, “as comunidades estão
precisando de assistência, estão
carentes de profissionais de Saúde
Bucal. A postura do Sindicato é a
de procurar assistir essa demanda
tão
importante
juntamente
com o Conselho Regional de
Odontologia, buscando sensibilizar
os gestores públicos para vermos
a possibilidade dessas nomeações
de tantos Cirurgiões-Dentistas já
aprovados e que até hoje não foram
chamados enquanto os locais estão
precisando”.
As pautas discutidas na reunião
foram encaminhadas para a
Secretaria de Saúde por meio dos
Vereadores, SOEPE e CRO-PE.
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ABO/PE promove 9ªo Jornada de Estética
Evento acontecerá em agosto

A

9ª Jornada de Estética, uma realização
da ABO/PE, acontecerá nos dias 21 e 22
agosto deste ano no Mar Hotel e contará
com a apresentação de palestras por profissionais
da área de estética dental, de nome nacional e
internacional. De acordo com a organização do
evento, a expectativa de público é de cerca de 400
Cirurgiões-Dentistas participantes.
De acordo com Dr. Veridiano Almeida,
Presidente da 9ª Jornada de Estética da ABO/
PE, “ a constante inovação e atualização acontece
Jornada contará com palestras de renomados profissionais
em todas as áreas da ciência e com a Odontologia
da área de estética dental
não é diferente. O aprimoramento técnico resulta,
como objetivo final, em uma prestação de serviços
diferenciados para os nossos pacientes. “
A ABO/PE convida toda a classe profissional e acadêmica para participarem desse evento enriquecedor
para a Odontologia do nosso estado.
Maiores informações sobre temas das palestras e inscrições: www.abo-pe.org/9o-congresso-de-estetica

Obra “Compêndio de enceramento
funcional” é lançada em Petrolina
Livro é voltado para Cirurgiões-Dentistas e Técnicos de Prótese

D

urante o Ciclo de Atualização
Petrolina 2015, além de diversas
palestras voltadas as mais variadas
áreas da Odontologia, o Conselho Regional
de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE)
também promoveu o lançamento do livro
“Compêndio de enceramento funcional: Para o
Dentista e o Técnico de Prótese”.
De acordo com o autor do livro, Professor
Dr. Emmanuel Luiz Bezerra de Souza, que
também integrou a programação do evento com
a palestra sobre Próteses, “a ideia do livro é a
diminuição da distância entre a comunicação
dos Cirurgiões-Dentistas e dos Protéticos,
já que ele trata de uma área comum aos dois
profissionais da Odontologia”.
O livro conta com a descrição passo a passo
da técnica de enceramento regressivo.

Lançamento da obra aconteceu em conjunto com palestra do
autor Emmanuel Souza
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29

30 CRO

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco alerta
que correspondências estão sendo devolvidas pela
desatualização do endereço dos destinatários.
O profissional inscrito pode atualizar seus dados diretamente
na sede do Conselho ou no site através do link

www.cro-pe.org.br/site/alt_cadastro.php
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