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Palavra do Presidente

Prezado Inscrito

No momento em que receberes esta revista, já es-
taremos cumprindo mais de cinco meses de gestão. 
Neste período atendemos várias frentes de interesse, não 
só para os cirurgiões-dentistas, como também para as demais profissões auxiliares.

Firmeza no propósito de defesa dos direitos de nossos profissionais. Estamos 
movimentando ações conjuntas com o Conselho Federal de Odontologia (CFO) 
pela manutenção das atribuições em relação às profissões auxiliares, inseridas nes-
te Conselho, bem como, defendendo a abertura de campos de trabalho para os 
cirurgiões-dentistas, e outros Projetos de Lei que tramitam no Distrito Federal.

Fica aqui o convite para qualquer inscrito, que queira participar neste proces-
so de junção de forças, para que multipliquemos nossas potencialidades, e assim 
demonstraremos força e união na conquista de patamares mais elevados de valori-
zação profissional.

Temos a consciência de que grandes conquistas são por vezes demoradas, 
mas venceremos esta luta enfrentando destemidamente batalha, por batalha. Den-
tro em breve, teremos o resultado do processo seletivo para funcionários que ocu-
parão seus cargos nas Delegacias Regionais, que irão mês a mês sendo abertas 
pelo interior do Estado, até o final da gestão. Ao mesmo tempo, as Comissões do 
CRO/RS continuam seu incessante trabalho em busca do pleno atendimento das 
demandas.

Em 2015 pretendemos dinamizar ainda mais os conceitos de interatividade 
com participação, através do compartilhamento de ideias, promoções de ações 
conjuntas e eventos pró-classe.  O CRO/RS é a casa dos seus inscritos, venham 
nos visitar, fazemos uma gestão transparente e acolhedora.

Ficamos muito agradecidos pelas inúmeras sugestões que diariamente rece-
bemos através de e-mails, Ouvidoria presencial/eletrônica e outras mídias. Juntos, 
trabalhamos por um futuro melhor.

 

Um grande abraço,

José Maria Holderbaum, CD
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Mobilização

Final feliz... O Conselho Regional de Odontolo-
gia/RS enseja sucesso os cirurgiões-dentistas apro-
vados no concurso público do Estado e chamados 
para assumirem a função (conforme publicação no 
DOE de 2/12/2014) .

Parabéns aos novos servidores públicos:
• Carla Roberta Tarasconi
• Glauber Costa de Oliveira
• Anelise Dallacosta
• Roberto Wobeto
• Scheila Longo

Cirurgiões-dentistas aprovados 
em concurso público foram 

chamados pelo Estado

4

• Guilherme Gabbardo Ritter
• Alan Rafael Savariz
• Jéssica da Silveira
• Heloisa Kist Scremin

A Autarquia aproveita a ocasião para registrar 
as inúmeras mensagens de apoio e agradecimento 
pela atuação do CRO/RS junto à Secretaria Estadu-
al de Saúde/RS. “Não há o que agradecer, o atual 
plenário do CRO/RS busca colocar em prática suas 
promessas de campanha”, destaca o conselheiro se-
cretário Júlio César Nunes de Oliveira.

Fo
to

 p
ub

lic
itá
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Vitória da Odontologia

Após árdua campanha articulada por insti-
tuições da Odontologia, entre as quais o nosso 
CRO/RS,  a Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) aprovou (janeiro/2015) a resolu-
ção que dispõe sobre o controle e a comerciali-
zação dos clareadores dentais. A partir de agora 
os clareadores só poderão ser comercializados 
em farmácias mediante apresentação de receita 
odontológica.

Os pontos da nova Resolução

•  Determina a dispensação de agentes cla-
readores dentais contendo as substâncias 
peróxido de hidrogênio e peróxido de car-
bamida, em concentração superiores a 
3%, sujeita à prescrição odontológica.

•  Estabelece que na embalagem de agentes 
clareadores dentais previstos na resolução 
conste, obrigatoriamente, em tarja verme-

Proibida a comercialização de clareadores 
dentais diretamente à população

lha e em destaque, a expressão: “Venda 
Sob Prescrição Odontológica”.

•  Fica permitida a comercialização dos pro-
dutos diretamente a cirurgiões-dentistas 
e pessoas jurídicas que prestem serviços 
odontológicos, devendo constar no docu-
mento fiscal relativo à transação o número 
do Conselho Regional de Odontologia da 
pessoa física ou jurídica adquirente.

•  Os estabelecimentos licenciados poderão 
dispensar os agentes clareadores dentais 
que estejam em embalagens, ainda não ade-
quadas a este regulamento, desde que fabri-
cados anteriormente à vigência da resolução.

•  Também fica estabelecida a restrição a 
propaganda à publicações que se desti-
nem exclusivamente à profissionais de 
saúde (Lei 6360/76, art. 58, §1°).
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Resultado

No último encontro de 2014, a Comissão e o 
Setor de Fiscalização do CRO/RS reuniram-se com 
o propósito de traçar estratégias e planejamento 
de trabalho para 2015. “As visitas fiscalizatórias de 
rotina devem orientar os inscritos, principalmente 
sobre o Código de Ética profissional. Além disto, 
pretendemos averiguar questões trabalhistas e de 
vigilância sanitária, encaminhando infrações neste 
sentido ao sindicato e à vigilância sanitária, entre 
outras propostas”, concluiu a presidente da Comis-
são, CD Daniela Meira.

Qualquer dúvida em relação a boa prática de 
exercício da profissão e da divulgação de propagan-
das podem ser elucidadas através do e-mail: fiscal@
crors.org.br. 

Otimização da Fiscalização 
é traçada para 2015

CRO/RS interdita clínica em Pelotas

A Fiscalização do Conselho Regional de 
Odontologia/RS recebeu (10/14) uma denúncia 
sobre uma clínica em Pelotas que praticava ali-
ciamento de pacientes em escolas da região, 

além de atuar de forma irregular sem inscrição 
no Conselho. Na operação foram comprovadas 
as duas irregularidades, fazendo com que a clí-
nica fosse interditada.

INTERDITADO
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Passo Fundo tem clínica interditada

A Fiscalização do Conselho Regional de 
Odontologia/RS, atendendo a uma denúncia, 
deslocou-se à cidade de Passo Fundo (10/14) 
para averiguar a situação de um estabelecimento 
odontológico. Na operação foi comprovado que a 

clínica atuava de forma irregular, sem inscrição no 
CRO/RS, o que resultou na sua interdição.

O responsável pela clínica foi informado pelos fis-
cais sobre os procedimentos que deverão ser adota-
dos para que possa ser requerida a futura habilitação.

A fiscalização do Conselho Regional de 
Odontologia/RS compareceu  à cidade de Uru-
guaiana (novembro) após uma denúncia de atua-
ção irregular. A operação comprovou que o esta-
belecimento não contava com a devida inscrição 
no Conselho e foi temporariamente interditado.

O CRO/RS agradece o profissional que rea-
lizou a denúncia. Atitudes como essa colaboram 
de forma relevante para o desenvolvimento das 
ações fiscalizatórias. O e-mail, fiscal@crors.org.br, 
está à disposição de todos que desejam colabo-
rar com a odontologia.

Fiscalização interdita clínica em Uruguaiana 

A fiscalização do Conselho Regional de 
Odontologia/RS visitou (12/14) gabinetes odon-
tológicos de seis Unidades Básicas de Saúde 
em Santa Maria. As visitas tinham o objetivo de 
avaliar as condições de trabalho e de atendi-
mento dos locais. Ao todo, foi possível atestar 

que quatro Unidades estão em boas condições, 
enquanto outras duas apresentaram irregulari-
dades. 

Em contato com o Coordenador Municipal de 
Saúde Bucal, a Fiscalização recebeu a resposta 
de que as irregularidades estão sendo sanadas.

Unidades de Saúde em Santa Maria são avaliadas pelo CRO/RS

Em virtude de uma denúncia, a fiscalização 
do Conselho Regional de Odontologia/RS com-
pareceu ao município de Nova Bréscia, para o 
cumprimento de mandado de busca e apreensão 
referente ao exercício ilegal da odontologia, prati-
cado por um Técnico em Prótese Dentária. 

Na residência do técnico, foram encontrados 
materiais odontológicos de uso exclusivo de Cirur-
gião-dentista, como próteses, alginato e moldeiras. 
O irregular confirmou a prática do exercício ilegal, 
declarando que não trabalha com nenhum CD.

O processo de fiscalização foi encaminhado 
à Comissão de Ética Odontológica, para instaura-
ção de processo ético.

Exercício ilegal da Odontologia é comprovado em Nova Bréscia
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União da classe

Novembro e dezembro foram dois meses de 
muitos deslocamentos para os membros do plená-
rio do Conselho Regional de Odontologia/RS. Com 
a meta de aproximar para fortalecer, o CRO/RS vi-
sitou e recebeu instituições representativas da área 
com o propósito de ouvir as demandas, conhecer os 
problemas comuns e projetar ações que ampliem o 
resgate e a dignidade da profissão.

Cumprindo a proposta anunciada na posse 
(09/09/2014), o novo plenário vem encurtando as 
distâncias entre as representações da Odontologia, 
e passados  mais dois meses, a nova administração 
da Autarquia visitou vinte e cinco entidades:

•  AGOR 
•  ABORS 
•  ABORS Vacaria

Aproximar e fortalecer a Odontologia

Novo plenário do CRO/RS visitou e recebeu instituições, 
buscando reunir informações e projetar ações que ampliem 

o prestígio e a dignidade da profissão

•  ABORS Lajeado
•  ABORS Nova Prata
•  ABORS Santa Maria
•  ABORS Soledade
•  ABCDH-RS
•  AGO
•  CRO/SC 
•  CECO
•  Cooperativa Novodente
•  Câmara dos Vereadores de Palmeira das 

Missões
•  Fasurgs
•  Federação das Uniodontos
•  Faculdade da Serra Gaúcha
•  Sobracom
•  IMED
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CROW723 – a rádio que toca 
notícias de interesse do cirurgião-

-dentista, mantém uma agenda 
atualizada de eventos odontoló-
gicos e um resumo de trabalhos 
científicos, além de oferecer uma 
programação musical de alto nível, 
especial para ambientes de consul-
tório e clínicas. Esta plataforma de 

comunicação está à disposição dos 
inscritos através do portal do CRO/RS 

(www.crors.org.br).

Livre de pagamento ao Ecad

Importante ressaltar que ao selecionar a 
programação musical da Radioweb do CRO/RS, 

o inscrito fica livre do pagamento de direitos auto-
rais ao Escritório Central de Arrecadação e Distri-
buição – Ecad.

A propósito

Nos últimos cinco anos a distribuição de direitos 
autorais no País cresceu 153%.

Divulgue sua produção científica

Profissionais podem divulgar produção científica 
e artigos técnicos na Radioweb, sem qualquer cus-
to de veiculação ou gravação. Basta contatar com o 
Setor de Comunicação, através do e-mail imprensa@
crors.org.br.

Confira e participe!!!!

Informação, eventos e música de qualidade 
ajustada para clínicas e consultórios

•  SOGAOR
•  Sindicato dos Odontologistas de Caxias do Sul
•  URI – Erechim
•  UPF 
•  UNIFRA 
•  ULBRA Torres
•  UFPEL 

•  UFRGS 
•  PUCRS

A propósito

Desde o início da atual gestão, o CRO/RS visitou 
44 entidades.  
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Identificação | Espaço do Leitor

Evitar falsificações e fraudes, contar com 
maior confiança, agilidade e segurança foram 
os motivos que levaram o Sistema Conselhos de 
Odontologia a lançar a nova carteira de Identifica-
ção do profissional.  

O novo cartão é de policarbonato, conta com 
elementos de impressão segura, sistema de ge-
renciamento, controle de pedido e serviço de per-
sonalização.

Em breve os inscritos no CRO/RS estarão rece-
bendo o novo documento.

Nova carteira 
profissional é 
lançada pelo 
Sistema Conselhos

Compartilho com a classe, a minha felicidade 
por ter completado 50 anos de atividade profissio-
nal. Atualmente trabalho na Associação dos Funcio-
nários Públicos do Rio Grande do Sul.

Tive também a oportunidade de lançar três 
livros:

• 50 Contos Associativos
• História da Vila Mapa
• A Antiga FOPA dos Anos 60, 

cujas temáticas dedico a minha amada pro-
fissão (...).’

CD Jorge de Andrade Motta
CRO/RS 1432

Espaço do Leitor
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Convênios e Credenciamentos

Oferecer respostas às principais dúvidas dos 
inscritos é uma das ocupações da Comissão de 
Convênios e Credenciamentos do CRO/RS. Pen-
sando nisso, a Comissão elaborou três documentos 
sobre consulta inicial, radiografias, glosas técnicas 
e administrativas. O compilado contém perguntas e 
respostas sobre as principais indagações da classe 
relativas aos temas.

Comissão busca esclarecer dúvidas

“Produzimos esse estudo com a colaboração da 
Projur, com a intenção de clarear as principais dúvidas”, 
salientou o presidente da Comissão, Éverson Martins.

Acesse o site do CRO/RS (http://www.crors.org.
br/main.php?id=Myj1QA2sOtAx=8=C&titulo=conveni
os-e-credenciamentos-elabora-documentos-para-escla-
recer-duvidas&t=N) e confira os documentos na integra.
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O que esperamos do Governador

Buscando a contextualização da Odontologia e 
o atendimento dos anseios da classe odontológica, 
o Conselho Regional de Odontologia/RS entregou 
ao governo Sartori, um documento que aborda a 
situação da saúde bucal e apresenta as principais 
demandas da categoria. 

O documento foi baseado nos dados revela-
dos pela pesquisa inédita sobre comportamen-
tos, hábitos e atitudes do brasileiro na Saúde 
Bucal, encomendada pelo CFO ao Datafolha Ins-
tituto de Pesquisa e nas colocações que as Insti-
tuições gaúchas fizeram ao presidente do CRO/
RS, José Maria Holderbaum em seu circuito de 
visitas.

As propostas pretendem sensibilizar as autorida-
des para os problemas de acesso  a um serviço de 
Odontologia com a qualidade que o cidadão mere-
ce. Em nível federal, o CFO preparou documento se-
melhante e o entregou aos candidatos à presidência 
da República.  

“Entendemos oportuno estar presente desde o 
início  do novo Governo. Nesse sentido elaboramos 
o documento que relata a situação da saúde bucal 
e os principais pleitos da classe, o que deverá con-
tribuir para  com o planejamento em saúde”, expres-
sou o presidente do CRO/RS. 

Governo Sartori recebe 
demandas da Odontologia

Proposições tiveram origem na pesquisa do Data Folha e 
no circuito de visitas do CRO/RS a instituições

O Coordenador Técnico da Equipe de Transição, 
Prof. José Reovaldo Oltramari, recebeu o documen-
to em reunião (22/12) no Centro de Treinamento da 
Procergs e se comprometeu a entregá-lo ao Gover-
nador e ao Secretário da Saúde. O material integrará 
um dos 14 documentos temáticos que servirão de 
base à nova administração.

Demandas da Odontologia, expostas 
também no documento nacional (resumo)

Políticas Públicas
Aprovação de PL para transformar o Brasil Sor-

ridente em política de Estado visando aumentar o 
alcance (geográfico e em especialidades) e reduzir 
os riscos, a incidência e a variabilidade dos agravos 
em saúde bucal.

Comunicação
Aprovação e implementação de uma política de 

comunicação com verba orçamentária federal espe-
cífica para campanhas periódicas com o objetivo de 
ampliar o conhecimento da população sobre o Brasil 
Sorridente; reduzir a incidência de enfermidades e 
aumentar a visibilidade de oportunidades de forma-
ção, trabalho e financiamento;
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O CRO/RS esteve presente na diplomação 
dos candidatos eleitos (governador, vice, senador 
e deputados federais/estaduais do Estado) em 
dezembro último, com o propósito de alinhar a 
Odontologia entre as prioridades de representan-
tes eleitos.

O presidente do CRO/RS, José Maria Holder-
baum, fez questão de solicitar aos políticos vincula-
dos a saúde uma atenção especial à Odontologia. 
“Acompanhamos as promessas de campanha, acre-
ditamos e agora nos manteremos atentos aos seus 
compromissos...”, ressaltou.

Odontologia presente na 
Diplomação dos eleitos

Atendimento à população
Ampliar o financiamento ao SUS e a oferta de 

água tratada, assegurando a fluoretação;

Formação Profissional
Melhorar a qualidade da formação profissional 

com o aumento e a criação de cursos técnicos com 
bolsa para estudantes carentes; aumentar a qualifi-
cação dos professores universitários; fazer a avalia-
ção continuada dos cursos de graduação com ênfa-
se na formação; condicionar os financiamentos das 
IES à nota obtida pelos cursos; propor e implantar 
PL para regulamentar a residência odontológica;

Valorização da Categoria
Assegurar o CFO como órgão regulador do exer-

cício profissional e a desoneração da carga tributária 
sobre atividades em saúde.

Solicitações ao Governo Gaúcho (resumo)

1.  Ampliação dos programas públicos de atenção à 
saúde bucal;

2.  Aumento no número de equipes da Estratégia de 
Saúde da Família com a presença de cirurgiões-
-dentistas e auxiliares;

3.  Contratação de profissionais da saúde bucal atra-
vés de concurso público;

4.  Equiparação salarial e de carga horária do cirur-
gião-dentista com o médico;

5.  Criação da carreira de estado para profissionais 
da saúde;

6.  Priorização do atendimento de urgência em saú-
de bucal – na esfera pública – estendido a todas 
as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos 
municípios gaúchos.
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Para intervir no futuro é preciso 
abandonar a sensação de segurança... 

e aceitar que surgiu um ponto de inflexão 
estratégico gigantesco....

(Philip Kotler)

Buscando pensar e debater o “amanhã” 
da Odontologia: fortalecimento da profissão e 
prestígio dos profissionais, o CRO/RS lança o 
evento “Pensando o Futuro da Odontologia – 
Debates produtivos”, que reunirá em março as 
instituições odontológicas do Estado para uma 
jornada de estudos.

Somente poderá estagiar, o aluno que estiver 
apto, e, no mínimo, cursando o quinto semestre 
letivo do Curso de Odontologia. A delegação de 
tarefas ao estagiário somente terá validade com a 
presença do responsável pelo processo, perante 
a instituição de ensino. 

Alerta

O CFO solicita que as Instituições de Ensino 
encaminhem ao Regional respectivo a relação 
de alunos estagiários e respectivos professores 
orientadores, bem como o local onde será realiza-
do o estágio.

Conselho institui 
agenda para pensar 
e debater o futuro da 
Odontologia

Estágio em 
Odontologia
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Transparência

Em 9 de setembro de 2014, o novo plenário 
assumiu o Conselho Regional de Odontologia/
RS... Passados 100 dias da posse, um levanta-
mento para apreciação com as principais medi-
das e números do Conselho foi apresentado aos 

100 dias de trabalho à frente do CRO/RS:
Plenária submete resultado 

à avaliação da classe

Diálogo, quilômetros rodados e redução de distâncias marcam 
os 100 dias da nova administração do CRO/RS.

conselheiros e membros das Comissões, na sede 
da Autarquia.

“Realizar mais, melhor e rápido... buscando o máxi-
mo da eficiência com o mínimo de desperdício é o nos-
so lema”, explicou o presidente José Maria Holderbaum.
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O que o novo plenário deseja?

•  Transformar o Conselho Regional de Odonto-
logia/RS em uma instituição que efetivamen-
te represente a classe e ampare as principais 
demandas da profissão, buscando fortalecer a 
Odontologia - é determinação do atual plenário 
do CRO/RS, que completou, no dia 18 de dezem-
bro, 100 dias de trabalho à frente da Autarquia.

•  Manter em crescente o desempenho do Re-
gional gaúcho.

Interiorização da Autarquia

•  Ampliar as frentes de atuação, no que diz res-
peito ao amparo  institucional da classe, dos 
profissionais e da saúde bucal.

Meta: buscar tornar o CRO/RS, 
cada vez mais, 

um legítimo representante 
das demandas da profissão.

Delegacias Regionais:
para tornar o CRO/RS

cada vez mais
próximo dos incritos.

Para manter o CRO/RS cada vez mais próximo 
do inscrito e prestar serviços com maior eficácia se-
rão abertas em 2015 – a partir do mês de abril, sete 
Delegacias Regionais.

As cidades contempladas são: Caxias do Sul, 
Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Pelo-
tas, Uruguaiana e Santo Ângelo

Seleção pública

Para suprir as necessidades operacionais das 
Delegacias Regionais foi aberto edital para realiza-
ção de seleção pública para os cargos de fiscal e 
agente administrativo (ensino médio).

Entrega da Inscrição Remida foi realizada pela primeira vez na sede do CRO/RS
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Ética, Cadastro e atendimentos... inscrição principal e de especialidade. Os do-
cumentos necessários para inscrição e pedi-
do de transferência foram as principais dúvi-
das que chegaram ao Setor.

•  Neste período, o Setor de Cadastro emitiu 
627 novas carteiras. 

24 audiências éticas
10 julgamentos de processos

7 conclusões de TACs

627 novas carteiras
foram emitidas

em 100 dias

O CRO/RS, através de sua Procuradoria Ju-
rídica, realizou 24 audiências éticas e julgou dez 
processos, além de concluir 7 Termos de Ajusta-
mento de Conduta. A maioria dos casos configu-
rou publicidade irregular, panfletagem e exercí-
cio ilegal da Odontologia. Atender a eticidade da 
Odontologia... este foi o foco da atuação da Co-
missão de Ética, revela o presidente Nelson Frei-
tas Eguia.

•  Em 100 dias, o CRO Fácil contabilizou 1.186 
atendimentos. A maioria deles tem origem na 

Carteiras profissionais 
e novas inscrições 

CD 49, TSB 40, TPD 21, ASB 222, APD 5, EPAO 
48, Laboratório de Prótese Dentária 2, Empresa de 
Produtos Odontológicos 2.

Característica da gestão: 
planejamento...

... e muito debate
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Em 100 dias de Ensino...

Foram reconhecidos 30 Cursos de Especializa-
ção, entre 7 portariados pelo Conselho Federal de 
Odontologia. 

Otimização da Fiscalização

O Setor de Fiscalização do CRO/RS, no período 
de 100 dias, realizou 373 visitas no Estado, quatro 
Termos de Ajustamento de Conduta e concluiu três 
interdições, todas no Interior. A inexistência de re-
gistro no Conselho foi o motivo mais recorrente das 
interdições. Dessas visitas, 248 foram destinadas a 
CDs, 21 a TPDs, 62 a EPAOs, 24 a TSBs e 18 a ASBs.

Retorno dos inadimplentes

Em 100 dias, o Setor de Cobrança recuperou R$ 
118.426,57 de inadimplência dos inscritos 

Novidade no atendimento

Instituída pelo novo Plenário do CRO/RS, 
a ouvidoria presencial foi uma das novidades 

muito bem recebida pela classe. Todos os 
dias, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, 
há sempre um conselheiro disponível na sede 
da Autarquia para atender o inscrito que de-
seja manifestar opinião ou solicitar esclareci -
mentos pessoalmente. No período de 100 dias 
foram contabilizados 73 atendimentos presen-
ciais e mais de uma centena via plataformas 
de comunicação.

Um Estado, uma Odontologia:
44 visitas a instituições, 
realizadas para fortalecer 
a profissão.

Foram realizadas 44 visitas as entidades de 
classe buscando fortalecer a Odontologia no 
Rio Grande do Sul. “É nosso entendimento que 
precisamos urgentemente aproximar todas as 
instituições para potencializar ações e determi-
nações que favoreçam o prestígio e o fortaleci-
mento da profissão”, colocou o presidente José 
Maria Holderbaum.

Holderbaum fez questão de contatar pessoal-
mente instituições representativas da Odontologia 
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Além das visitas, outros compromissos foram 
efetivados: 

•  Representações: 52

•  Palestras: 16

•   Eventos realizados: Solenidade de Entrega da 
Inscrição Remida e Natal Solidário. 

•   Apoio ao Evento: “Adotei um Sorriso”, Funda-
ção Abrinq - Save the Children.

Orquestrar uma 
sinfonia única para 

valorização da classe

gaúcha para orquestrar uma sinfonia única em favor 
da valorização da classe.

Adotei um Sorriso: evento dedicado às crianças
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Vento do Mar

Operação conscientiza população a cuidar 
da boca e consultar o cirurgião-dentista

A “Operação Vento do Mar” - edição 2015 supe-
rou as melhores expectativas numéricas e de recep-
ção, por parte do público. 

A forma correta de praticar a higiene da boca, di-
cas de saúde e distribuição de brindes foram efetiva-
das por CDs, auxiliares e acadêmicos, em quiosque 
instalado à beira mar e junto ao espaço do Sesc/RS 
em praias do Litoral Norte e de forma solo e pioneira 
no balneário do Lami, em Porto Alegre.
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Mais uma vez a
Implacil  De Bortoli

faz história

www.implacildebortoli.com.br
Fones: 55 11 3342-5100   |   0800 779 0011

Para conhecer toda nossa gama de produtos  
acesse nossos canais de comunicação. Acesse 
o site www.implacildebortoli.com.br ou 
utilize o QRcode.

facebook.com/ImplacilDeBortoli youtube.com/ImplacilDeBortoli

Implantes e componentes protéticos com  
qualidade comprovada científicamente

*BIC é a taxa de contato osso/implante. O maior 
benefício ao clínico é a obtenção da máxima 

osseointegração.

** Machined and sandblasted human dental implants retrieved 
after 5 years: A histologic and histomorphometric analysis of 
three cases. Giovanna Iezzi, DDS, PhD/Giovanni Vantaggiato, DDS/
Jamil A. Shibli, DDS, MS, PhD/Elisabetta Fiera, DDS/Antonello 
Falco, DDS/Adriano Piattelli, MD, DDS/Vittoria Perrotti, DDS, PhD  
Quintessence International, Volume 43, Issue 4, 287-292, April 2012

**** Pjetursson BE, Thoma D, Jung R, Zwahlen M, Zembic A. 
A systematic review of the survival and complication rates of 
implant-supported fixed dental prostheses (FDPs) after a mean 
observation period of at least 5 years. Clin Oral Implants Res. 
2012;23: Suppl 6:22-38 (doi: 10.1111/j.1600-0501.2012.02546.).

*** G.L.Magrin e cols – Avaliação transversal retrospectiva 
do desempenho clínico dos parafusos protéticos do 
sistema Implacil De Bortoli com cinco ou mais anos 
em função. ImplantNews; 11-(4):Jul/Ago/2014, 514-8.

PRÓTESE
Os componentes protéticos da Implacil De Bortoli estão no mesmo 

padrão que qualquer sistema internacional
Taxa de pacientes sem qualquer tipo de 

problema protético:

74,8 %***
Implacil De Bortoli

Diversos estudos reunidos numa revisão 
sistemática internacional 66,4% ****

2,9 %***
Implacil De Bortoli

Diversos estudos reunidos numa revisão 
sistemática internacional 5,3% ****

Taxa de afrouxamento de parafusos 
protéticos até 5 anos:

A Implacil De Bortoli é a 
empresa responsável pela 

fabricação do implante brasileiro 
com o maior BIC* do mundo:

CIRURGIA

92,7 %**

“Ao mesmo tempo que prioriza a saúde bucal, 
ratificando a importância da boca para manutenção 
da saúde do corpo, o CRO/RS busca aproximar a 
população do CD, único profissional que tem a prer-
rogativa de realizar procedimentos odontológicos e 
de promoção da saúde da boca....”, salientou o con-
selheiro João Gilberto de Souza.

O evento ocorreu aos sábados, das 9h às 16h, 
na beira-mar das praias:

•  Pinhal (17/01)
•  Tramandaí (24/01)
•  Atlântida Sul (31/01) 
•  Lami (07/02), inaugurando localidades da Capital.
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Fiscalização

Saldo positivo. Assim pode-se definir a operação 
de fiscalização realizada pelo Conselho Regional de 
Odontologia/RS e a Comissão de Saúde e Meio Am-
biente da Câmara Municipal de Porto Alegre a uma 
Unidade de Saúde da Família da Capital. No mês 
de novembro (2014), atendendo a uma denúncia, as 
duas instituições visitaram o gabinete odontológico 
da Unidade e constataram irregularidades nas nor-
mas de biossegurança, como mofo nas paredes e a 
falta de ventilação adequada.

Dentro do prazo para a Unidade se adequar às 
normas, tanto o Setor de Fiscalização do CRO/RS, 
quanto a Comissão de Saúde voltaram ao local e 
constataram que as devidas melhorias foram efetiva-
das, fazendo com que o processo fosse arquivado. 

Operação promove 
adequação das normas
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Recursos Humanos

Buscando o preenchimento do quadro de fun-
cionários para as sete novas Delegacias Regionais 
da Autarquia, que serão inauguradas em 2015, o 
Conselho Regional de Odontologia/RS realizou (25/01) 
seleção pública.  

CRO/RS está em processo de 
seleção visando contratar funcionários 
para atender as Delegacias Regionais

Caxias do Sul, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, 
Santo Ângelo, Pelotas, Uruguaiana e Passo Fun-
do, são as cidades contempladas.
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Ouvidoria

Ouvidoria – um espaço que funciona como uma 
ponte entre a sociedade e a instituição. É um serviço 
aberto para escutar reivindicações, denúncias, su-
gestões e também, elogios referentes aos diversos 
serviços desenvolvidos. 

Assim procede a Ouvidoria do CRO/RS, sempre 
disponível para OUVIR a  população e de forma es-
pecial os inscritos.

O serviço de Ouvidoria do CRO/RS  pode ser 
acionado através das plataformas de comunicação:

Ouvidoria presencial

O  atual  plenário implementou a Ouvidoria pre-
sencial, onde um conselheiro fica à disposição do 
usuário de segunda e sexta-feira, das 9h às 18h.

No período de janeiro a fevereiro, até o fecha-
mento desta edição, o novo sistema contabilizou 
mais de 80 atendimentos.

Ouvir para se manter próximo e 
alinhado com o inscrito e a sociedade

OUVIDORIA PRESENCIAL

NO CRO/RS, O INSCRITO

FALA DIRETAMENTE

COM O OUVIDOR

E-mail: ouvidoria@crors.org.br

Telefone 0800 601-0720

Site www.crors.org.br
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Novos protocolos em saúde bucal

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto 
Alegre, através das Representantes da Área Técni-
ca de Saúde Bucal, Evelise Tarouco e Sibila Persici, 
apresentaram à Comissão dos Municipários e a Co-
missão da Odontologia Hospitalar do Conselho Re-
gional de Odontologia/RS, os protocolos "Atenção 
em Saúde Bucal" e de “Urgências Odontológicas”. 
“É aconselhável um único procedimento para os pa-
cientes, pois isso facilita o atendimento e o trabalho 
do Cirurgião-dentista”, colocou João Gilberto.

Na oportunidade, também foi apresentado um 
material sobre a qualificação dos Centros de Espe-
cialidades Odontológicas (CEO’S).

“A divulgação dos atos realizados para conheci-
mento do CRO/RS e da população de Porto Alegre 
é fundamental para promoção de um trabalho em 
conjunto, visando o bem comum”, colocou o presi-
dente do CRO/RS José Maria Holderbaum.

SMS apresenta trabalhos 
de Saúde Bucal

A propósito

O Protocolo de Atenção à Saúde Bucal de Porto 
Alegre facilita a organização institucional do acesso 
aos serviços por meio de condutas embasadas cien-
tificamente e pactuadas em colegiado, formado por 
gestores e trabalhadores da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS). 

Já o Protocolo de Urgências em Odontolo-
gia foi desenvolvido e fundamentado a partir de 
evidências científicas atualizadas e possibilitará 
a unificação das condutas clínicas, aumento de 
resolutividade no atendimento das situações de 
urgências odontológicas, com consequente re-
dução do número de reconsultas nos serviços 
de saúde e diminuição do número de internações 
hospitalares.
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Código sanitário

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
em Odontologia 2015

Coordenação:
Sergio Raskin, Julio Nhuch e Rafael Pocztoruk

CRO 4734 CRO 12923 CRO 13826

Início dos Cursos:
março/2015

Mais Informações:   www.ceaors.com.br   |   ceaors@ceaors.com.br

51 3013.1399
/CEAORS
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Resp. Téc Rafael Pocztaruk CRORS 13826 EPAO 1435

Prótese e Reabilitação Oral Sobre Dentes e Implantes
Reabilitação Oral em Ênfase em Implantodontia
Implantodontia Módulo Cirúrgico
Laminados e Cerâmicos
Gestão e Marketing no Consultório
Endodontia
Laser nas Clínicas Odontologica
Toxina Botulinica

Iníci
o do

s Cu
rsos

: Março
 / 2015

Uma nova proposta de revisão do Código Sa-
nitário Estadual foi entregue aos deputados da Co-
missão de Saúde e Meio Ambiente (CSMA). “O atual 
Código (em vigor desde 1974), está em desacordo 
com as novas legislações, como a própria Constitui-
ção Federal; com o Sistema Único de Saúde; e com 
novos conceitos e procedimentos”, explica o então 
presidente da comissão, deputado estadual Adilson 
Troca (PSDB). 

Participaram da última reunião de 2014, o 
conselheiro do CRO/RS, Júlio César Nunes de 
Oliveira, os deputados Luiz Fernando Mainardi 
(PT); Pedro Pereira (PSDB); Pedro Westphalen 
(PP); Ronaldo Santini (PTB) e Maria Helena Sartori 
(PMDB).

Odontologia participa de revisão 
do Código Sanitário
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Informação

“O CRO/RS informa aos inscritos que a CD Lau-
ra Bernardi Varella, firmou termo de ajustamento de 
conduta – TAC com pena pecuniária, em razão da 
veiculação de publicidade irregular, se propondo a 
não mais infringir o CEO, restando estabelecido pos-
sibilidade de punição com censura pública e multa 
de R$ 5.000,00 para a hipótese de reincidência e 
descumprimento do TAC.”

“O CRO/RS informa aos inscritos que a Odonto-
Vitae Clínica Odontológica – CRO/RS–EPAO-2079, 
firmou termo de ajustamento de conduta – TAC com 
pena pecuniária, em razão da veiculação de publi-
cidade irregular, se propondo a não mais infringir o 
CEO, restando estabelecido possibilidade de puni-
ção com censura pública e multa de R$ 5.000,00 
para a hipótese de reincidência e descumprimento 
do TAC.”

O CRO/RS informa aos inscritos que FERNAN-
DO PAZ JUSTEN, CRO/RS-EPAO-2930 (ODONTO-
CLEAN) e o CD FERNANDO PAZ JUSTEN, CRO/
RS-CD-16915, firmaram Termo de Ajustamento de 
Conduta – TAC com pena pecuniária, em razão da 
veiculação de publicidade irregular, se propondo a 
não mais infringir o Código de Ética Odontológica 
(CEO), restando estabelecido possibilidade de puni-
ção com censura pública e multa de R$ 5.000,00 
para a hipótese de reincidência e descumprimento 
do TAC.

O CRO/RS informa aos inscritos que a CD LU-
CIANA BRESCIANINI SALLES, CRO/RS-CD-10762, 
firmou Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 
com pena pecuniária, em razão da veiculação de pu-

Termos de Ajustamento de Conduta 
assinados e comunicados à sociedade

blicidade irregular, se propondo a não mais infringir 
o CEO, restando estabelecido possibilidade de pu-
nição com censura pública e multa de R$ 5.000,00 
para a hipótese de reincidência e descumprimento 
do TAC.

O CRO/RS informa aos inscritos que a Carolina 
Basei – ME – CRO/RS-EPAO-3441 e Caroline Ba-
sei, CD-14690, firmaram termo de ajustamento de 
conduta – TAC com pena pecuniária, em razão da 
veiculação de publicidade irregular, se propondo a 
não mais infringir o CEO, restando estabelecido pos-
sibilidade de punição com censura pública e multa 
de R$ 5.000,00 para a hipótese de reincidência e 
descumprimento do TAC.

O CRO/RS informa aos inscritos que Odontolo-
gia Irmãos Agostinetto (Odonto Excellence) – CRO/
RS-EPAO-3380 e Tomas Antônio Agostinetto – CRO/
RS-CD-21856, firmaram termo de ajustamento de 
conduta – TAC com pena pecuniária, em razão da 
veiculação de publicidade irregular, se propondo a 
não mais infringir o CEO, restando estabelecido pos-
sibilidade de punição com censura pública e multa 
de R$ 5.000,00 para a hipótese de reincidência e 
descumprimento do TAC.

“O CRO/RS informa aos inscritos que a CD An-
drise Ehlers Gonçalves Kras Borges, CRO/RS 14726, 
firmou termo de ajustamento de conduta – TAC com 
pena pecuniária, em razão da veiculação de publi-
cidade irregular, se propondo a não mais infringir o 
CEO, restando estabelecida possibilidade de punição 
com censura pública e multa de R$ 5.000,00 para a 
hipótese de reincidência e descumprimento do TAC.
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Odontologia do Trabalho

Fiscalizar para proteger o cidadão e fortale-
cer a Odontologia. Tendo este objetivo e aprovei-
tando a intensa movimentação da população nas 
praias do litoral gaúcho, o CRO/RS colocou em 
prática a “Operação Tatuíra”.

Durante a alta temporada no verão, os fiscais do 
Conselho visitaram e averiguaram a situação dos es-
tabelecimentos públicos e privados, buscando tam-
bém a identificação de exercícios ilegais. A operação 
foi executada paralelamente ao “Vento do Mar”.

As denúncias ainda podem ser enviadas para 
o e-mail: fiscal@crors.org.br.

Operação Tatuíra: 
CRO/RS fiscaliza litoral

A votação do Projeto de Lei (PL) 422/07 foi pauta 
em reunião da Comissão da Odontologia do Traba-
lho do CRO/RS. Segundo seu presidente, CD Marcio 
Redmann, que conversou com o relator do Projeto, 
o deputado federal José Francisco Paes Landim, a 
sinalização é que o PL seja votado em 2015.

A propósito

O PL 422/07, inclui a Odontologia do Traba-
lho na composição dos serviços especializados 
em medicina e segurança do trabalho.

Projeto de Lei 422/07 
deve ser votado em 2015
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