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Estamos, nesta edição do nos-
so CRO Notícias, anunciando uma 
experiência pioneira na área da 
comunicação entre o Órgão da 
classe e seus inscritos. Trata-se do 
lançamento, com características 
de “projeto piloto”, de uma Rádio 
Web da Odontologia. Desejamos 
que, todos os inscritos que te-
nham possibilidade de participar e 
se integrar ao projeto, o façam de 
forma ativa, isto é, avaliando, cri-
ticando e sugerindo ideias e ações 
para qualifi car o mesmo. Detalhes 
estão na página 8 desta edição, e a 
conclamação à participação é para 
todos os inscritos.

Voltamos a enfatizar a luta pela 
Odontologia Hospitalar. Salienta-
mos que, embora o Projeto de Lei 
em tramitação no Congresso Na-
cional seja referente às UTIs hospi-
talares e tenha valor político-estra-
tégico, nossa luta se dá na direção 
da inclusão do Cirurgião-dentista 

na equipe multiprofi ssional que 
atua no ambiente hospitalar. Exis-
tem hospitais sem UTIs, mas não 
existem UTIs fora dos hospitais.

Estamos, também, concretizan-
do algumas ações que fazem parte 
do nosso planejamento estratégico. 
Após realizarmos sistematicamente, 
nos anos anteriores, reuniões com 
os Delegados Regionais, reunimos, 
pela primeira vez, na cidade de 
Ijuí, os Representantes Municipais 
do CRO/RS. Esse 1º. Encontro, pe-
los seus resultados, nos estimula a 
realizarmos, ainda este ano, o 2º. 
Encontro, abrangendo outras re-
giões do Estado. Discutir a Odon-
tologia e seus entornos éticos, 
técnico-científi cos, sócio-culturais 
e mercadológicos foi e será a tô-
nica das discussões no sentido de 
encontrarmos as soluções para 
os problemas que se refl etem na 
Odontologia e em todos os seus 
inscritos. As ações e a participação 
dos Delegados Regionais e Repre-
sentantes Municipais revestem-se 
de fundamental importância para 
que os objetivos sejam atingidos, 
na perspectiva de um trabalho 
articulado e conjunto dos níveis 
municipais, regionais e estadual da 
representação da classe em todas 
as suas manifestações – Conselho, 
Associação e Sindicato.

Reiteramos nossa crença que 
“só existe saúde com saúde na 
boca” e que “o Conselho somos 
todos nós”.

Até Breve!

Prezados Inscritos
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Difundir a profi ssão. A primeira eta-
pa da campanha publicitária – 2009, 
produzida e veiculada pelo CRO/RS 
com a proposta de divulgar a Odon-
tologia e valorizar seus profi ssionais 
foi considerada vitoriosa por inscritos 
e especialistas em comunicação.

Direto ao coração
A estratégia de criar um jingle 

(tex to publicitário musicado) para 
chamar a atenção do público sobre a 
importância da CONSULTA AO DEN-
TISTA foi considerada aprovada pela 
classe, que enviou inúmeras mensa-
gens de cumprimentos à iniciativa do 

Conselho, pioneiro entre Conselhos 
Profi ssionais e Entidades de Classe a 
fazer uso desta mídia.

Especialistas consultados também 
aprovaram a campanha. “A música, 
via de regra, emociona o público e por 
consequência vai direto ao coração do 
consumidor”, defende o publicitário 
Walter Longo, mentor de estratégia e 
inovação do grupo Newcomm.

“A iniciativa buscou contribuir 
para ampliar o prestígio e a valoriza-
ção de nossa profi ssão, bem como 
estimular o cuidado com a saúde 
bucal de nossa gente”, comemora o 
presidente Joaquim Cerveira.

Valorização da profi ssão

Espaço do Leitor

Odontologia no ar

Mídia contratada por licitação pú-
blica contemplou as seguintes emis-
soras:

•Rádio Guaíba AM
7h e 7h15min

•Rádio Guaíba AM
11h e 12h

•Rádio Band AM
7h e 7h30min

•Rádio Guaíba FM 
3h e 19h

•Rádio Jovem Pan
13h e 19h 

•TVCOM – Programa Falando
18h e 19h

Se o assunto for ODONTO-
LOGIA, acesse o site do CRO/RS, 
www.crors.org.br, um verdadei-
ro portal de informações na área.

No site do Conselho você 
en contra com facilidade temas 
como:

•Legislação 
•Projetos de Lei
•Eventos
•Formação
•Biossegurança
•Principais links
•Serviços
•Denúncias
•Mudanças de endereço
•Banco de profi ssionais
• e Noticiário pontual e atuali-

zado.

“Parabenizo o CRO/RS pela 
presença nos meios de comuni-
cação, campanhas na mídia em 
geral..., e consequente valoriza-
ção da profi ssão e dos profi s-
sionais que se dedicam a nossa 
Odontologia.

Parabéns a toda equipe!”

CD Rogério Mengarda
 (CRO-RS 16544)

Programação

Pensou Odontologia?
Consulte o site

do CRO/RS

“Trabalhamos pela valorização da nossa profi ssão”, diz Cerveira

Cristina Forte
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Que imagem você oferece aos pa-
cientes? 

Qual a postura que você exerce diante 
da sua categoria profi ssional? Como anda 
o relacionamento com os colegas? 

Sua visão sobre o mercado é compa-
tível com a realidade social?

Se você não conseguiu responder clara-
mente a estas perguntas, fi que atento! Saber 
administrar a própria carreira, regulando 
imagem, postura, rede de contatos e visão 

de mercado, em certas ocasiões, é tão im-
portante quanto realizar cursos, palestras 
e seminários.

À primeira vista, parece algo irrele-
vante, mas... talvez seja este o momento 
para você pensar na imagem que ofe-
rece aos clientes e ao mercado. Saiba 
que, muitas vezes, este é o motivo 
pelo qual você ganha ou perde as 
oportunidades que surgem.

Um bom profi ssional, ao trans-
mitir uma péssima fi gura, corre 
o risco de colocar sua bagagem 
prática e intelectual em xeque. É 
preciso equilibrar apresentação 
em relação à expe riência. Ró-
tulos não são agradáveis, mas 
são inevitáveis. Portanto, preste 
atenção nas dicas da especialista 

em marketing de serviços Nílvia Mussoy, que o 
CRO Notícias selecionou para esta edição.

•  Dedique aos outros a mesma atenção 
que você gostaria de receber. Conteú-
do não se restringe ao currículo, é 
preciso possuir caráter, honestidade 
e retidão.

•  Para ser entendido, procure se expres-
sar de maneira clara e correta. Tão 
importante quanto o que se fala, é 
COMO se fala.

•  Mantenha contato permanente com o 
seu grupo sempre que possível. Fortes 
ou fracos, são os nossos vínculos que 
nos trazem novas informações e opor-
tunidades.

•  A primeira impressão é a que fi ca. Em 
uma consulta, evento ou reunião esteja 
seguro de que sua imagem está ade-
quada ao que busca transmitir.

•  Identifi que cada um de seus contatos 
e agrupe-os por áreas de interesse: 
trabalho, lazer, cultura, entre outros. 
Assim será mais fácil de acessá-los. 
Organize-se.

•  Aja positivamente sem buscar algo em 
troca. Muitas vezes, o benefício vem 
justamente de onde menos se espera. 
Seja verdadeiro.

A importância 
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Tribuna Popular

Odontologia urgente!!! O presidente do 
Conselho Regional de Odontologia do Rio 
Grande do Sul, Joaquim Cerveira, reclamou 
(25/6) da política pública de saúde bucal de 
Porto Alegre. Ao ocupar a Tribuna Popular da 
Câmara, Cerveira alegou aos 19 vereadores 
presentes (são 35 ao todo) que dos 150 
serviços de saúde municipais, apenas 44 têm 
atendimento odontológico.

No caso do Programa de Saúde da Família 
(PSF), das 93 equipes existentes na cidade, 
apenas 11 possuem dentista. “A Organiza-
ção Mundial de Saúde estabelece que para 
cada grupo de 1.500 pessoas deve haver um 
cirurgião-dentista. Em Porto Alegre, a relação 
é de um dentista para 13 mil habitantes”.

 A defi ciência no atendimento, acrescen-
tou, prejudica também o combate ao câncer 
de boca, uma das doenças que mais mata os 
gaúchos. “Mesmo quando há o diagnóstico 
precoce, muitos pacientes acabam morrendo 
porque há demora na realização de exames 
complementares e quase nenhum tratamento 
da doença. A Prefeitura também prejudica a ca-
tegoria por causa de contratações irregulares, 
uma vez que terceiriza os serviços odontológi-
cos, o que contraria a própria Constituição”.

Reclamações frequentes
A cirurgiã-dentista Ísis da Silveira, repre-

sentante da classe no Conselho Municipal de 

Saúde, que complementou o pronunciamento 
do CRO/RS, concordou com a inconformidade 
do presidente, alegando que são frequentes as 
reclamações da comunidade sobre a defi ciên-
cia no atendimento. “A população pede mais 
postos em regiões como Timbaúva, Herdeiros, 
Ponta Grossa, Lami, Cristal e Santa Tereza. 
Além disso, há locais sucateados, como os 
serviços do IAPI e da Vila Cruzeiro.”

Há esperança
Os pronunciamentos de lideranças par-

tidárias deram mostras de que será possível 
evoluir nos pleitos da Odontologia. Vale re-
gistrar o apoio prestado pelo vereador e CD 
Mario Manfro, fundamental para aprofundar 
os debates e levar o município a buscar solu-
ções pertinentes à população e à categoria.

CRO/RS cobra contratação de dentistas

Estamos de olho

O CRO/RS Notícias deste mês preparou 
uma lista com os principais pleitos políticos 
referentes à Odontologia que tramitam 
atualmente na Câmara dos Deputados. Os 
textos integrais, assim como a situação de 
cada projeto e os parlamentares envolvidos, 
estão disponíveis no site do CRO/RS (www.
crors.org.br) na seção “Projetos de Lei”.

A sensibilização da Classe em torno des-
tas questões é de fundamental importância 
para o desenvolvimento e a regulamentação 
da nossa profi ssão, portanto, siga o anda-
mento dos trâmites e estabeleça contato 
com os seus relatores – fi que de olho!

PL nº. 2776/2008
Odontologia Hospitalar
Estabelece a obrigatoriedade da pre-

sença de profi ssionais de Odontologia nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e dá 
outras providências.

Autor: Dep. Neilton Mulim (PR/RJ)

PL nº. 3734/2008 – Piso salarial
Altera o valor do salário mínimo de 

Médicos e Cirurgiões-dentistas.
Autor: Dep. Ribamar Alves (PSB/MA)

PL nº. 422/2007
Odontologia do Trabalho
Inclui o Dentista do Trabalho na Equipe 

Multiprofi ssional dos Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (NR4).

Autor: Dep. Flaviano Melo (PMDB/AC)

PL nº. 2598/2007 – Residência para 
estudantes de Odontologia
Obriga estudantes de Odontologia 

que concluírem graduação em instituições 
públicas de ensino a prestarem serviços re-
munerados em comunidades carentes.

Autor: Dep. Geraldo Resende (PMDB/MS)

PL nº. 3707/2008
Assistência Odontológica
Estabelece a obrigatoriedade de a 

empresa manter serviços especializados em 
Odontologia aos seus empregados.

Autor: Dep. Rafael Guerra (PSDB/MG)

Odontologia em votação

Cristina Forte

Elson Pedroso

“Não podemos permitir a terceirização”

CRO/RS e Manfro: uma aliança para 
promover sorrisos

JULHO/AGOSTO - 2009

5

CRO Notícias 03 - 2009.indd   5CRO Notícias 03 - 2009.indd   5 16/07/09   17:41:5116/07/09   17:41:51



Eventos

1º Encontro Regional 
de Representantes Municipais em Ijuí

Em 9 de julho, no município de 
Ijuí, foi inaugurado o Centro de Especia-
lidades Odontológicas (CEO), que fun-
cionará anexado ao Hospital de Caridade 
de Ijuí (HCI). Na ocasião, a conselheira 
do CRO/RS Maria Rita Lemos, represen-
tando a Secretaria Estadual da Saúde, 
proferiu palestra sobre a situação da 
saúde bucal no Estado.

Aprendizado e troca 
de experiências

No dia seguinte à 
criação do CEO (10/07), 
o CRO/RS apro vei tou a 
oportunidade para re-
alizar o 1º Encontro 
Re gional de Represen-
tantes Municipais. “O 
encontro reuniu a di  re -
toria, delegados regio-
nais e representantes 
municipais do CRO/
RS em um momento 

de muito aprendizado e troca de experi-
ências entre os conselheiros”, observa o 
conselheiro Pedro Sanfelice, que recebeu 
a todos com singular fi dalguia.

Na oportunidade, os porta-vozes de 
cada município ganharam espaço para 
fazer explanações, críticas e sugestões, 
além de solicitar e fornecer informações 
aos demais.

Confi ra alguns dos temas 
abordados nas palestras do evento

Palestras
O que é o CRO/RS: Organização 

Interna e Externa, pelo presidente 
Joaquim Cerveira

O papel dos representantes muni-
cipais junto ao CRO/RS, pelo secretário 
Flávio Borella

Aspectos Financeiros do CRO/RS, 
pelo tesoureiro José Elvídio de Moraes

Troque os rolamentos e anéis 
de sua  Alta Rotação a partir de 

R$ 99,00
(Todas as Marcas)Não perca tempo, venha conferir...

DENTAL PASSO FUNDO - Passo Fundo
R. General Osório, 910 - Centro 
Fone/Fax: (54) 3311-3814 / (54) 3313-7892
E-mail: dentalpf@terra.com.br

ODONTOSUL - Caxias do Sul
Rua Bento Gonçalves, 2.720 - São Pelegrino
Fone/fax: (54) 3214-0087
E-mail: comercial@odontosul.com.br

Conheça nossos serviços técnicos. Solicite uma visita.

DOCTOR CASALES - Porto Alegre
R. Doutor Timóteo, 233 - Floresta 
Fone/Fax: (51) 3346-6025 / (51) 3061-2085.
E-mail: vendas@casales.com.br
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Preços e condições imbatíveis.

SUPER FEIRÃO!!!
Equipamentos Odontológicos.

SUPER FEIRÃO!!!
Equipamentos Odontológicos.

Compressor silencioso

Compressor a óleo
Robust 60 - Casales.

Capacidade para 
Atender 01 consultório.

SCHUSTER
Ultra-som + Jato de bicarbonato.

EMITTER
Fotopolimerizadro e Clareador.

C2/50 - Casales.
Capacidade para

Atender 1 consultório.

Saúde Bucal: do local ao nacio-
nal é o tema da edição do Encontro 
Gaúcho de Administradores e Técnicos 
dos Serviços Públicos Odontológicos – 
IV edição, que acon tece em Porto Ale-
gre no mês de agosto, dias 20 e 21.

Compromissos e desafi os da saúde 
bucal frente ao pacto; Desafi os na im-
plementação da política de saúde bu-
cal; Trabalho em saúde bucal; Política 
estadual de saúde bucal e contribui-
ção da residência multiprofi ssional na 
consolidação do SUS são alguns dos 
temas a serem abordados no evento 
dirigido a administradores e técnicos-
científi cos da área.

Serviço
Promoção: Secretaria Estadual da
Saúde/RS – Seção de Saúde Bucal
Informações: (051) 3288-5900

Encontro Gaúcho 
de Administradores e 
Técnicos dos Serviços 

Públicos Odontológicos

Egatespo
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Informação

Você já pensou em dispor 
de uma rádio só para Dentistas?
Brasileiro não vive sem rádio!!! Por isso 

o Dentista  disporá de uma emissora espe-
cialmente formatada para seus interesses 
profi ssionais, científi cos e culturais.

Sim, é verdade. O Conselho projetou e 
materializou uma estação radiofônica per-
sonalizada na web para atender os desejos 
do profi ssional que atua no consultório, 
praticamente sem custo fi nanceiro, utilizan-
do os recursos humanos da Autarquia.

Rádio web CRO W723, 
a rádio que toca o dentista
A Rádio web CRO W723, a rádio que 

“toca” o dentista, está no ar em caráter 
experimental. “Estamos em fase de teste do 
projeto piloto para ajustar as velas, isto é, 
promover as adaptações necessárias e trans-
formar a rádio em uma mídia do agrado do 
inscrito”, participa o presidente do CRO/RS, 
Joaquim Cerveira. Esta iniciativa pioneira em 
nível de autarquias e entidades de classe,  co-
memora Cerveira, é mais uma ferramenta de 
comunicação para aproximar nosso Conselho 
dos profi ssionais, bem como mantê-los bem 
informados sobre assuntos da área.

Todos podem ouvir a W723, basta ter 
um computador plugado na Internet
A rádio web CRO W723 está disponível 

graciosamente para todos os interessados, 

no consultório, clínica, residência, enfi m. 
Basta apenas um computador plugado na 
internet e acessar o site do CRO/RS (www.
crors.org.br).

Programação musical classe A
Paralelo à edição de notícias específi -

cas do interesse da classe odontológica, 
a seleta programação musical é mais 
um atrativo da W723, a rádio que toca 
o dentista.

Desfrute desta sinfonia
odontológica
A W723 é uma rádio web produzida 

especialmente para o profi ssional da Saú-
de Bucal, formatada para ambientes de 
clínicas e consultórios.

Todos os inscritos estão convidados 
a desfrutarem dessa sinfonia odontoló-
gica e manifestarem opinião, fi naliza o 
presidente.

SERVIÇO
CRO W723, a rádio web que toca 
o dentista
Disponível através do site do CRO/RS 

(www.crors.org.br)
Maiores informações ou dúvidas para 

ampliar a sonoridade da mídia: cpd@crors.
org.br  ou (51) 3332-9299 – Luciano. 

O CRO/RS projetou e realizou um projeto piloto especialmente para a classe.

JULHO/AGOSTO - 2009
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Ética

Para um exercício moral da Odontologia

Eis a questão!!! As publicidades dos ser-
viços Odontológicos estão entre as mais críticas 
pautas nos debates sobre DIREITOS e DEVERES 
dos profi ssionais. 

“A fi scalização que os Conselhos Regionais 
de Odontologia exercem, neste sentido, muitas 
vezes é vista como arbitrária e repressora. Porém, 
é importante salientar que no contexto Sistema 

Conselhos, cabe aos CROs a função de fi scalizar 
a profi ssão e, por consequên cia, a publicidade 
efetivada”, comenta a presidente da Comissão de 
Fiscalização do CRO/RS, Elaine Framarin.

Sem censura ou repressão
O objetivo não é censurar ou reprimir a 

divulgação do trabalho, mas sim adequá-la 
às normas estabelecidas, a fi m de moralizar 
e democratizar o mercado, explica Framarin, 
“vislumbrando o prestígio e o bom nome da 
profi ssão que elegemos”. 

Lembre-se!
A Odontologia possui o Código de Ética 

Odontológica (CEO) como guia para esclarecer 
as dúvidas que possam surgir em relação ao 
exercício profi ssional e, sobretudo, à divulgação 
da atividade. O CRO/RS disponibiliza o CEO 
para consulta no site (www.crors.org.br), na 

seção “Legislação”. A violação dos artigos ex-
postos no Código sujeita o profi ssional a sofrer 
punições previstas pela Lei 4.324/64.

Um Conselho a seu dispor
No sentido de evitar constrangimento 

aos inscritos, retomamos o que defi ne a 
legislação: a linguagem e o formato das 
publicidades necessitam seguir os critérios 
estabelecidos no capítulo XIV do CEO, que 
trata da Comunicação e da Publicidade na 
Odontologia. 

Visando facilitar o entendimento 
do  que regra o Código, a Comissão de 
Fiscalização coloca-se à disposição dos 
interessados para orientar a produção dos 
anúncios, bem como avaliar a arte fi nal.

Importante
Atenção às últimas alterações do CEO.

JULHO/AGOSTO - 2009

 O CEO determina 
que os CDs devem 
“abster-se da prática 
de atos que impliquem 
mercantilização da 
Odontologia ou sua 
má conceituação”.
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Odontologia Hospitalar - 2

Onde está o dentista?
Prossegue a intensa mobilização da classe 

a favor do Projeto de Lei nº. 2776/2008, 
que inclui o CD nas Unidades de Tratamento 
Intensivo (UTIs). Neste âmbito, uma iniciativa 
recente e de grande expressividade que me-
rece ser destacada partiu de três importantes 
entidades nacionais: a Associação Brasileira 
de Odontologia, a Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira e a Sociedade Brasileira 
de Pesquisa Odontológica.

Unidas, as instituições organizaram uma 
premiação que elegerá, em agosto, o melhor 
projeto de pesquisa na área que investiga a 
atenção à saúde bucal nas Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs). Além de recompensar 
o talento e a dedicação dos pesquisadores 
brasileiros, a principal meta do prêmio é fo-
mentar a discussão da inclusão e da presença 
permanente dos CDs nos hospitais.

“Sem dúvida a presença do CD nas UTIs 
evitaria infecções na área bucal e respiratória. Se 
o Projeto de Lei conseguir incluir o CD, de plan-
tão, no Hospital, seria um enorme ganho. Já há 
entendimento, nesse sentido, para que o projeto 
seja aprovado”, afi rma o presidente do Conselho 
Federal de Odontologia, Miguel Nobre.

Nobre lamenta que a prática da Odonto-
logia Hospitalar (OH) ainda não esteja conso-
lidada no Brasil, explicando que “o que há é 
um setor em que o CD faz atendimento em 
emergência e casos cada vez mais comuns 
da presença do especialista em Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial dentro da 
equipe hospitalar”.

O CFO está dedicando esforço para que, 
futuramente, a OH possa se tornar uma 
especialidade Odontológica reconhecida por 
todos os Conselhos Regionais do país. Ainda 
segundo Nobre, “criar a especialidade de 
Odontologia Hospitalar é uma possibilidade, 
sim, mas isso deve resultar de uma Assem-

bleia Nacional, como tem sido a prática do 
Conselho Federal de Odontologia, que já 
realizou duas Assembleias Nacionais, que 
desembocaram, na época, na criação de 
novas especialidades”.

Em defesa da causa
A presidente da Associação Brasileira de 

Odontologia Hospitalar (ABRAOH), CD Elaine 
C. Camargo, concedeu entrevista exclusiva 
ao CRO/RS Notícias para esclarecer tópicos 
referentes à prática da OH – confi ra!

Qual a importância da Odontologia 
Hospitalar?

Elaine - Para os cirurgiões-dentistas a 
importância fundamental da Odontologia 
Hospitalar é a possibilidade de desempenhar 
amplamente o seu compromisso de assistência 
ao paciente. A utilização de novas tecnologias 
e de novos fármacos favorece o aparecimento 
e erradicação de patologias que demonstram 
a necessidade de promover saúde bucal nos 
pacientes hospitalizados. 

Sempre existirão situações que exijam 
intervenção de cuidados bucais simultanea-
mente aos cuidados de outros profi ssionais 
de saúde. E, sabemos também que as en-
fermidades e tratamentos podem afetar a 
saúde bucal do indivíduo que passa a ser 
não somente um item de qualidade de vida, 
mas também um fator decisivo para a sua 
sobrevivência. 

Quais são os benefícios que a OH 
proporciona aos pacientes hospitali-
zados?

Elaine - A condição bucal altera a evolução 
e a resposta ao tratamento médico. Também, 
a saúde bucal fi ca comprometida pelo estresse 
e interações medicamentosas, necessitan-
do o paciente do permanente acompanha

mento do cirurgião-dentista. A participação 
do CD na equipe multiprofi ssional oferece e 
agrega mais força aos cuidados do paciente. 

A inclusão do CD na equipe de saúde 
hospitalar já ocorre no país? 

Elaine - Sim, em muitos hospitais do país 
já existem CDs integrados às equipes de saúde. 
Muitos membros da ABRAOH são chefes, 
prestadores ou consultores de “Serviços de 
Odontologia Hospitalar”. Estes precursores 
estão na luta para a abertura do espaço, de 
direito, porém não plenamente ocupado pela 
Odontologia. 

A conscientização do valor da atenção 
odontológica em ambiente hospitalar depen-
de hoje do nosso próprio reconhecimento 
e audácia para conquistar esse nicho de 
trabalho.

Com a expansão do interesse da classe 
odontológica, diariamente no mínimo dois 
CDs solicitam informações pelo site www.
abraoh.com.br. A ABRAOH organiza Cursos de 
Capacitação. A coordenação desses eventos é 
realizada pelos Prof. Dr. Harold Farid Soares e 
Prof. Dr. Paulo Santos, dois grandes pioneiros 
da Odontologia Hospitalar Brasileira.
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Representação

Profícuo e aprazível... O presidente do 
CRO/RS, Joaquim Cerveira, juntamente com 
o secretário Flávio Borella, esteve presente 
no município de Uruguaiana, em 26 de 
junho, para debater com os inscritos da 
região tópicos gerais referentes à Odonto-
logia e  esclarecer sobre a função e as ações 
desempenhadas pelo Conselho, bem como 
levantar soluções para enfrentar difi culdades 
específi cas encontradas pela categoria. O 
encontro, que ocorreu nas dependências do 
Clube Comercial de Uruguaiana, foi organiza-
do pelas CDs  Dóris D. Mascia, coordenadora 
municipal de Saúde Bucal e Marta Predebon, 
delegada regional do CRO/RS. 

Ativa participação
Destaque para a forte presença e ativa 

participação dos inscritos, contando inclu-
sive com o prestígio do presidente da ABO/
RS Regional Uruguaiana, Ricardo Ribeiro 
Pimentel.

Encontro com o prefeito
Na ocasião, a diretoria  do Conselho foi 

recebida pelo prefeito municipal,  José Fran-
cisco Sanchotene Felice, para encaminha-
mento de questões relacionadas a atividade 
dos técnicos e auxiliares da saúde bucal no 
serviço público.

CRO/RS promove encontro em Uruguaiana

Inscritos presentes participaram ativamente 

do Encontro 

Cerveira falou sobre o trabalho desenvolvido

Dóris, Sanchotene, Cerveira, Borella, e Ricardo
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Gente & Odontologia

Nesta edição, o Gente & Odontolo-
gia destaca a atuação de um profi ssional 
que serve como exemplo para ilustrar dedi-
cação, esperança e perseverança no estudo 
da Odontologia.

Acompanhe!!!
O CD José Antonio Barbosa do Amaral, 

natural de Jacuizinho (RS) graduou-se em 
Odontologia pela Universidade de Passo 
Fundo, em 1968 e, após mais de 30 anos 
dedicados à profi ssão, decidiu pela especia-
lização em Odontogeriatria. 

CRO/RS - Por que a opção pela es pe-
cialização em Odontogeriatria, depois 
de 30 anos de clínica geral? 

Amaral - Após 4 anos de luta, concilian-
do o serviço militar e a faculdade, obtive a 
graduação em 68. Em 1969 realizei o Curso 
de Administração em Saúde Pública da Esco-
la de Saúde Pública /RS e em 1970 fui trans-
ferido para o então 13º. BC em Joinville-SC. 
Logo pedi exclusão do serviço militar pas-
sando ao exercício da Odontologia em tem-
po integral. Devido às origens campesinas 
e à aquisição de uma propriedade rural em 
1983, e com a formação dos fi lhos, deci-
di em 1997 me “aposentar” e fui residir no 
sítio lá permanecendo até 2006. Voltando 
a residir na cidade, vi-me na iminência de 
constituir mais um número entre os compo-
nentes dos Círculos de Convivência de Ido-
sos. Ativo, aprendi que a ocupação social-
mente útil revigora, e se o Grande Arquiteto 
do Universo assim me conserva, nada mais 
gratifi cante que voltar à atividade, direcio-
nando meu trabalho junto aos idosos. Para 
melhor atendê-los sabemos que muito mais

que técnica a Odontologia é arte-ciência. A 
vida humana deve ser sempre ativa e com 
a realização de metas signifi cativas. Temos 
uma missão a ser cumprida. Optei por esta.

CRO/RS - Qual a importância des-
ta nova especialidade para os dias de 
hoje, em que a população idosa au-
menta a cada ano no país?

A fi losofi a do preparo profi ssional, que 
enfatiza a demanda, valores e princípios 

gerais de pos tura no encaminhamento da 
atenção ao paciente idoso, além do pre-
paro técnico-científi co específi co para lidar 
com os agravos especiais da idade. Com 
base nos estudos e projeções do IBGE/
2008, na década de l997 a 2007, a popu-
lação acima de 60 anos cresceu 47,8% en-
quanto a população total cresceu 21,6%. 
Existe uma previsibilidade de que nos próxi-
mos 20 anos, a população idosa ultrapasse 
os 30 milhões.

Exemplo: especialização aos 70 anos

Durante a solenidade de abertura do 7º Simpósio Internacional 
de Ortopedia Funcional dos Maxilares e Ortodontia, em Gramado, 
Joaquim Cerveira foi homenageado com o troféu Mérito da Socie-
dade Brasileira de Correções Odonto-Maxilares – SOBRACOM.

Cerveira é laureado com o 
Troféu Mérito SOBRACOM
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Carreira

A consolidação do setor de saúde 
complementar e a expansão dos pla-
nos Odontológicos originaram um novo 
campo de atuação para o Cirurgião-den-
tista: Auditor Odontológico. 

“É uma atividade que requer do CD 
grande preparo e experiência clínica, pois 
sua lida diária é voltada a examinar pro-
postas de tratamento de um colega cre-
denciado, sob o ponto de vista clínico, 
com relação às normas da operadora e o 
contrato fi rmado entre empresa e bene-
fi ciário”, explica o Prof. Elias Neto, Perito 
Auditor e Especialista em Saúde Pública.

Dentre as principais atribuições confe-
ridas ao Auditor que opera na área odon-
tológica estão:
•  a análise e o acompanhamento do plano 

de tratamento proposto pelo CD creden-
ciado, verifi cando sua consistência, indi-
cação e realização do tratamento. Caso 
haja algum questionamento em relação 

ao que foi determinado pelo dentista 
que atende o benefi ciário, o problema é 
discutido com o Auditor Odontológico.

•  conferência da adequação e o cumpri-
mento dos requisitos e procedimentos 
feitos, sem desrespeitar a indicação do 
clínico, ajustando estes aos autorizados 
pelas operadoras, conforme o plano 
contratado, vi sando sempre compati-
bilizar a preservação da saúde dental 
e sistêmica do paciente com o que de 
melhor o plano oferece.

A respeito das possibilidades profi s-
sionais para o CD que optar pela Audi-
toria, o Prof. Elias Neto afi rma que “há 
realmente boas perspectivas de mercado, 
já que o Auditor pode desenvolver sua 
atividade:
•  dentro da empresa operadora – Audi-

toria interna;
•  em seu próprio consultório – Auditoria 

externa;

•  no serviço público de Auditoria Odon-
tológica no SUS.

Para ser Auditor é preciso:
•  ter conhecimento das diversas especia-

lidades, atualização constante, ética, 
com promisso legal e administrativo.

•  estar inteirado sobre as novidades em 
procedimentos e técnicas odontológicas.

•  conhecer a legislação da área e ter co-
nhecimentos básicos de estatística e in-
formática.

•  saber sobre gestão empresarial, para fa-
zer o controle e a previsão do mercado, 
e como transmitir os dados através de 
relatórios e estratégias empresariais à 
diretoria da empresa.

•  aprimorar as habilidades de comunica-
ção e de negociação profi ssional, por-
que na Auditoria Odontológica a intera-
ção com pacientes, com especialistas de 
ponta e com outros colegas de profi ssão 
é muito maior.

Auditor Odontológico: uma oportunidade 
para o Cirurgião-dentista

Fruto da luta de entidades representativas da Odontologia na-
cional, a alteração da Lei nº 8.112/90, por meio do PLV nº 28/2008, 
determinou que os CDs tivessem assegurada a competência para 
realizar perícia ofi cial destinada à concessão de licença para trata-
mento de saúde no âmbito do serviço público federal.

O artigo que dá nova redação à Lei 8.112/90, sancionado pelo 
Presidente da República, diz que a perícia feita no serviço público 
federal, incluindo o INSS, “será efetuada por Cirurgiões-dentistas, nas 
hipóteses em que abranger o campo de atuação da Odontologia”.

Anteriormente, a perícia odontológica se realizava apenas para 
subsidiar a decisão da perícia médica. A partir da alteração, a perícia 
odontológica deixa de ser ratifi cada pela médica.

CRO/RS encaminha reivindicação gaúcha
“O CRO/RS encaminha, através do CD e Dep. Estadual Adro-

aldo Loureiro (PDT), proposta no mesmo sentido para ser im-
plantada em nosso Estado”, destaca o presidente do CRO/RS, 
Joaquim Cerveira. 

Atividade pericial na Odontologia é competência do CD

Legislação
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143) ENCRUZILHADA DO SUL - RS ........ 16 ..... 25.132 ....1.570
144) ENGENHO VELHO - RS ...........................................1.744
145) ENTRE RIOS DO SUL - RS............... 3 ....... 3.146 ....1.048
146) ENTRE-IJUIS - RS ..................................................9.543
147) EREBANGO - RS ....................................................2.906
148) ERECHIM - RS ........................... 168 ..... 98.288 .......585
149) ERNESTINA - RS............................ 2 ....... 3.122 ....1.561
150) ERVAL GRANDE - RS ...................... 1 ....... 4.629 ....4.629

151) ERVAL SECO - RS .......................... 1 ....... 8.533 ....8.533
152) ESMERALDA - RS........................... 2 ....... 3.028 ....1.514
153) ESPERANCA DO SUL - RS .......................................3.317
154) ESPUMOSO - RS ......................... 27 ..... 14.751 .......546
155) ESTAÇÃO - RS ............................... 6 ....... 6.665 ....1.110
156) ESTANCIA VELHA - RS .................. 27 ..... 39.481 ....1.462
157) ESTEIO - RS ................................ 59 ..... 86.000 ....1.457
158) ESTRELA - RS .............................. 32 ..... 29.234 .......913
159) ESTRELA VELHA - RS ..................... 1 ....... 3.669 ....3.669
160) EUGENIO DE CASTRO - RS.............. 1 ....... 3.170 ....3.170
161) FAGUNDES VARELA - RS ................ 2 ....... 2.420 ....1.210
162) FARROUPILHA - RS ..................... 75 ....  61.799 .......823
163) FAXINAL DO SOTURNO - RS ......... 10 ....... 6.978 .......697
164) FAXINALZINHO - RS ...................... 1 ....... 2.822 ....2.822
165) FAZENDA VILANOVA - RS .......................................3.156
166) FELIZ - RS .................................. 19 ..... 12.721 .......669
167) FLORES DA CUNHA - RS ............... 33 ..... 27.507 .......833
168) FLORIANO PEIXOTO - RS ........................................2.216
169) FONTOURA XAVIER - RS ................ 5 ..... 11.085 ....2.217
170) FORMIGUEIRO - RS ....................... 5 ....... 7.537 ....1.507
171) FORQUETINHA - RS ...............................................2.908
172) FORTALEZA DOS VALOS - RS .......... 5 ....... 5.243 ....1.048
173) FREDERICO WESTPHALEN - RS ..... 34 ..... 27.902 .......820
174) GARIBALDI - RS .......................... 52 ..... 29.214 .......561
175) GARRUCHOS - RS .......................... 1 ....... 3.994 ....3.994
176) GAURAMA - RS ............................. 9 ....... 6.323 .......702
177) GENERAL CAMARA - RS .................. 4 ....... 8.637 ....2.159
178) GENTIL - RS .................................. 2 ....... 1.666 .......833
179) GETULIO VARGAS - RS ................. 20 ..... 16.158 .......807
180) GIRUA - RS ................................. 15 ..... 18.003 ....1.200
181) GLORINHA - RS .....................................................6.371
182) GRAMADO - RS ........................... 36 ..... 32.664 .......907
183) GRAMADO DOS LOUREIROS - RS ............................2.473
184) GRAMADO XAVIER - RS .................. 2 ....... 3.725 ....1.862

Município - UF  Nº  Pop.  Pop./CD

Município - UF  Nº  Pop.  Pop./CD Município - UF  Nº  Pop.  Pop./CDPlacar da 
Odontologia

185) GRAVATAI - RS ............................ 76 ... 264.953 ....3.486
186) GUABIJU - RS ............................... 4 ....... 1.757 .......439
187) GUAIBA - RS ............................... 49 ... 104.055 ....2.123
188) GUAPORE - RS ............................ 31 ..... 21.772 .......702
189) GUARANI DAS MISSOES - RS ......... 6 ....... 8.587 ....1.431
190) HARMONIA - RS ............................ 2 ....... 4.026 ....2.013
191) HERVAL - RS ................................. 2 ....... 7.516 ....3.758
192) HERVEIRAS - RS ........................... 1 ....... 3.006 ....3.006
193) HORIZONTINA - RS ...................... 20 ..... 18.123 .......906
194) HULHA NEGRA - RS ...............................................4.102
195) HUMAITA - RS .............................. 5 ....... 4.754  ......950
196) IBARAMA - RS............................... 1 ....... 4.042 ....4.042
197) IBIACA - RS .................................. 7 ....... 4.452 .......636
198) IBIRAIARAS - RS ........................... 6 ....... 7.028 ....1.171
199) IBIRAPUITA - RS ........................... 2 ....... 3.921 ....1.960
200) IBIRUBA - RS .............................  23 ..... 19.145 .......832
201) IGREJINHA - RS .........................  30 ....... 0.685 ....1.022
202) IJUI - RS .................................. 115 ..... 78.990 .......686
203) ILOPOLIS - RS ............................... 5 ....... 4.502 .......900
204) IMBE - RS .................................... 5 ..... 15.306 ..   3.061
205) IMIGRANTE - RS ............................ 1 ....... 2.934 ....2.934
206) INDEPENDENCIA - RS .................... 3 ....... 7.193 ....2.397
207) INHACORA - RS ............................. 1 ....... 2.397 ....2.397
208) IPE - RS ....................................... 2 ....... 5.292 ....2.646
209) IPIRANGA DO SUL - RS ..........................................1.875
210) IRAI - RS ...................................... 7 ....... 8.298  ...1.185
211) ITAARA - RS .................................. 1 ....... 5.122 ....5.122
212) ITACURUBI - RS ....................................................3.586
213) ITAPUCA - RS ................................ 1 ....... 2.605 ....2.605
214) ITAQUI - RS  ............................... 23 ..... 42.374 ....1.842
215) ITATI - RS  ............................................................3.002
216) ITATIBA DO SUL - RS ..................... 2 ....... 4.372 ....2.186
217) IVORA - RS ................................... 3 ....... 2.452 .......817
218) IVOTI - RS .................................. 19 ..... 17.913 .......942
219) JABOTICABA - RS .......................... 1 ....... 4.205 ....4.205
220) JACUIZINHO - RS ..................................................2.473
221) JACUTINGA - RS ............................ 7 ....... 3.794 ......  542
222) JAGUARÃO - RS ........................... 19 ..... 31.558 ....1.660
223) JAGUARI - RS ................................ 6 ..... 12.324 ....2.054
224) JAQUIRANA - RS ...................................................5.291
225) JARI - RS ..............................................................3.668
226) JOIA - RS...................................... 3 ....... 8.771 ....2.923
227) JULIO DE CASTILHOS - RS ............ 22 ..... 20.858 .......948
228) LAGOA BONITA DO SUL - RS ..................................2.545
229) LAGOA DOS TRES CANTOS - RS ...............................1.536
230) LAGOA VERMELHA - RS ................ 37 ..... 28.772 ......  777
231) LAGOAO - RS ................................ 3 ....... 6.136 ....2.045
232) LAJEADO - RS ........................... 130 ..... 66.378 .......510
233) LAJEADO DO BUGRE - RS ............... 1 ....... 2.374 ....2.374
234) LAVRAS DO SUL - RS ..................... 9 ....... 7.657 .......850
235) LIBERATO SALZANO - RS ........................................5.266
236) LINDOLFO COLLOR - RS .........................................5.221
237) LINHA NOVA - RS ..................................................1.630
238) MACAMBARA - RS ......................... 1 ....... 5.406 ...  5.406
239) MACHADINHO - RS ........................ 5 ....... 4.719 .......943
240) MAMPITUBA - RS ..................................................3.164
241) MANOEL VIANA - RS ..............................................7.766
242) MAQUINE - RS .............................. 4 ....... 7.615 ....1.903
243) MARATA - RS ................................ 1 ....... 2.569 ...  2.569

Número de profissionais por 
município...  O leitor poderá conferir 
nesta edição a relação  de CDs por 
município em uma nova leva de 
cidades gaúchas. Entretanto, reitera-
mos: o número pode não estar exato 
tendo em vista que a inscrição do 
profi ssional privilegia o lugar  onde 
reside e não aquele ou aqueles em 
que trabalha.

Desfrute das informações, 
planeje novas ações e tenha boa 
sorte!!! 

*Continua na próxima edição. **Fonte: CRO/RS - DPD
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Curtas & Justas

Falando 
Odontologia

Aliança estabelecida entre 
o CRO/RS e a RBSTV (TVCOM) 
permitiu que, mais uma vez, 
a Odontologia fosse pauta do 
consagrado programa Falando, 
ancorado pela jornalista Tânia 
Carvalho. A importância da 
BOCA como estrada de saúde 
ou doença no organismo foi foco 
central da edição apresentada no 
dia 19 de junho, pelo canal 36.

Representante da aliança entre CRO/RS e SOERGS, a CD Sheila Vilas 
Boas participou ativamente da Audiência Pública referente ao Projeto 
de Lei nº. 422/2007, em Brasília, no dia 23 de junho.

O PL nº. 422/2007 trata da Odontologia do Trabalho e inclui o CD 
nas Equipes de Segurança do Trabalho. A força e a consistência da 
manifestação nacional surpreenderam a Câmara dos Deputados e levou 
a ala contrária ao PL a prever uma derrota na votação.

Sheila Vilas Boas comemorou o resultado, apesar da ausência de 
inúmeros parlamentares. “Estamos confi antes na mudança de rumo, 
isto é, na aprovação fi nal do Projeto que tanto interessa aos profi ssionais 
e à saúde do trabalhador”, conclui a CD.

Atenção! O Conselho Federal de Odontologia 
(CFO) comunica que:

o profi ssional que teve seu pedido de registro em 
prática integrativa indeferido ou colocado em exigên-
cia, terá o direito de participar de concurso, desde que 
efetue sua solicitação.

A data de realização da prova será no dia 19 
de setembro, nos Conselhos Regionais. A prova 
será composta de 100 questões (com base no conteú-
do mínimo de cada prática – Resolução CFO-82/2008). 

Será aprovado o profi ssional que obtiver média 
7,0 (sete).

OS CROs passam a aceitar (a partir da 
Resolução 90/09 do CFO, de 6 de julho de 
2009) o registro e a inscrição de téc-
nicos (TSBs) e auxiliares (ASBs) mediante 
comprovação através de:

• carteira de trabalho assinada;
• cópia do ato ofi cial do serviço público. 

IMPORTANTE & A PROPÓSITO
Serão aceitos os pedidos anteriores a 

data de publicação da Lei nº 11.889/08, 
de 24/12/08.

Comunicado 
do CFO - 1

Comunicado
do CFO - 2

CRO/RS e SOERGS pela 
Odontologia do Trabalho

JULHO/AGOSTO - 2009
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Começa a ser 
erguida a nova

Casa da 
Odontologia

Agora está assinado. Em maio 
foi fi rmado o contrato que pre-
vê a construção de um prédio 
comercial que abrigará as novas 
instalações do CRO/RS, já co-
nhecidas como a nova Casa da 
Odontologia. 

A sede do Conselho contará 
com três andares, concebidas 
para atender de forma efi caz 
o inscrito, bem como todas as 
atribuições e demandas de um 
Conselho Profi ssional da área 
da saúde.

Localizado na Vasco da Gama, 
em frente à atual sede, a Casa 
da Odontologia será, com cer-
teza, um marco na história do 
CRO/RS, incluindo inclusive um 
espaço para o desenvolvimento 
do saber da classe!
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