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HONRA AO MÉRITO 
Cobertura completa do evento, que 

conferiu prestígio e credibilidade à profi ssão.
Pág. 3

GESTÃO & MERCADO
SOS!!! Os clientes sumiram.

Pág. 4

Págs. 8 e 9Págs. 8 e 9

Se a saúde começa pela boca..., como é possível pensar em pacientes 
hospitalizados sem disporem de atendimento  odontológico? Esta problemática 

questão está sendo levantada pelo CRO do Rio Grande do Sul, com apoio do 
Federal e demais Regionais na tentativa singela, porém ferrenha, de contribuir 

para com a recuperação do internado, reduzir custos do governo em 
termos de tempo de internação e visão integrada da saúde, bem como

ampliar o mercado para o CD.

Odontologia Hospitalar
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Prezados inscritos

Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira, CD

Nessa edição do CRO/RS Notí-
cias, entre tantas matérias de uti-
lidade para nossos inscritos, desta-
camos a solenidade de entrega da 
Honra ao Mérito da Odontologia 
Gaúcha – maior condecoração da 
Odontologia do Estado, quer pela 
sua própria natureza, quer pela ma-
neira democrática e participativa 
com que é conduzida.

A referência que aqui fazemos 
visa, além de provocar a leitura da 
matéria, registrar nossa satisfação 
e orgulho de sermos gaúchos, ta-
manha qualidade das indicações. 
Portanto, é com gratidão que reco-
nhecemos a tarefa da ‘Comissão da 
Medalha’ e com prazer que divulga-
mos à classe os agraciados.

Queremos reiterar e consolidar 
a ideia que o “Conselho somos 
todos nós” e, nesse sentido, soli-
citar a participação de todos, espe-
cialmente de nossos representantes 
municipais e dos coordenadores e 
trabalhadores dos serviços públi-
cos de Odontologia, para que, num 
esforço conjunto, consigamos atu-

alizar e regularizar a situação dos 
ASBs - Auxiliares de Saúde Bucal e 
dos TSBs - Técnicos em Saúde Bucal 
que atuam no Rio Grande do Sul.

Aproveitamos para alertar toda 
classe, em particular aos colegas 
que são proprietários ou atuam em 
clínicas de radiologia/imaginologia 
odontológica ou que fazem radio-
grafi as odontológicas extra-orais, 
que os TSBs são legalmente com-
petentes para atuarem nessa área 
(Lei 11.889 de 24/12/2008, Art. 5º, 
inciso VII), assim como o Cirurgião-
dentista (Lei 5.081 de 24/08/1966), 
e que é indevida a exigência por 
parte do Conselho Regional de Téc-
nicos em Radiologia do Rio Grande 
do Sul a contratação de técnicos em 
radiologia para esta função. Esta-
mos adotando medidas capazes de 
pacifi car este entendimento, inicial-
mente, no âmbito dos Conselhos.

Finalmente queremos registrar, 
com profundo pesar, um fato que 
nos envergonha e que infelizmen-
te é comum a toda sociedade bra-
sileira: a violência e a insegurança 
que nos ameaçam, geradas pela 
incompetência do Estado, nos seus 
diferentes níveis, em garantir o mais 
fundamental dos direitos humanos 
e sociais que é o DIREITO À VIDA. 
Vida esta que foi roubada de forma 
violenta e covarde, em 27/04/2009, 
da nossa jovem colega Márcia do 
Nascimento Gomes, brutalmente 
assassinada. Aos familiares da Már-
cia, com certeza destroçados por 
esta tragédia, apresentamos, em 
nome da comunidade odontológica 
gaúcha e em nome dos funcioná-
rios desta Autarquia, nosso respeito 
e solidariedade nesta hora de dor.

Até breve!
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Honra ao Mérito

Odontologia gaúcha vive noite de glória

Presidente Joaquim Cerveira e Elaine Framarin, presidente da 
Comissão da Honra ao Mérito, acolhem laureados 2009

Trade

Memorável!!! Em clima de inte-
gração profi ssional e entrelaçamento 
dos conhecimentos, transcorreu na 
noite de 23 de abril, a tradicional sole-
nidade do CRO/RS de entrega do Prê-
mio Honra ao Mérito da Odontologia 
Gaúcha – edição 2009, com a missão 
de homenagear os nomes que confi -
guraram valores eminentes à prática 
da Odontologia e ao estímulo dos cui-
dados com a Saúde Bucal no Estado.

Noite da Odontologia
O público presente na Leopoldi-

na Juvenil, maciça representação de 
todos os segmentos da Odontologia, 
saudou calorosamente cada um dos 
homenageados da ocasião, bem como 
as palavras proferidas no discurso do 
presidente do CRO/RS, Joaquim Cer-
veira, que comemoraram o aniversário 
do Conselho e destacaram o momento 
pelo qual passa a Odontologia.

Os laureados
As três categorias contempladas 

tiveram representantes que, certa-
mente, serviram de orgulho para a 
classe. Confi ra o nome e breve cre-
dencial dos laureados.

Social
A CD Josmari D’Arrigo de Brito 

Souto, premiada na categoria Mérito 
Social, é conhecida pela realização de 
seu trabalho de assistência social e de-
dicação em prol 
das crianças ca-
rentes e comu-
nidades de baixa 
renda da região 
metropolitana.

Político
O Mérito Político, concedido ao 

médico e deputado estadual Pedro 
Westphalen, evidenciou as iniciativas 
pelas quais o parlamentar trabalhou e lu-
tou durante seus 
dois mandatos, 
sempre em favor 
da saúde pública, 
em especial da 
saúde bucal.

Científi co
O Prof. Dr. Adair Luiz Stefanello 

Busato, agraciado com o Mérito Cien-
tífi co por sua expressiva produção em 
benefício do conhecimento e da pes-
quisa da ciência odontológica, relatou 
emocionado sua 
trajetória de vida, 
marcada pelo es-
tudo e ensino do 
aprimoramento 
profi ssional.

Maturidade política,   
 compromisso social

O Conselho Federal de Odontologia, 
representado na pessoa do presidente 
Miguel Nobre, em seu discurso, afi r-

mou que a Odontologia tem motivos 
para estar otimista, mesmo diante do 
cenário mundial de crise econômica.

Nobre destacou o crescimento 
da indústria odontólogica no ano 
de 2008 e novas perspectivas que 
surgem para os profi ssionais, com a 
abertura de frentes de trabalho para 
a categoria através da Portaria 302 do 
Ministério da Saúde. Também fez re-
ferência à sanção do presidente Lula à 
lei que regulamenta as profi ssões de 
técnico e auxiliar em saúde bucal.

Acima de tudo, parabenizou a 
maturidade política alcançada pela 
união da classe e o cumprimento da 
meta de servir ao próximo.

Da dança, do equilíbrio 
 e do sorriso

Os presentes também foram con-
templados com a suave música do can-
tor Nando Moraes e uma apresentação 
artística de bailarinos do Naira Antunes 
Estúdio de Danças, dirigido pela profes-
sora Naira Antunes. O show fez referên-
cia à importância da felicidade do ser, 
através do equilíbrio da mente, corpo 
e espírito e comunhão de saberes para 
uma sociedade mais SORRIDENTE!!
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Gestão & Mercado

Necessidades, expectativas 
e desejos dos clientes

O que fazer 
quando 
os clientes 
simplesmente 
desaparecem dos 
consultórios, 
fazem 
orçamentos 
e não voltam 
para iniciar 
o tratamento?

Ao analisar o ambiente em que a 
Odontologia está inserida, hoje, pode-
mos concluir que ele mudou de estável 
para dinâmico. Há dois pontos distintos 
que têm contribuído para essa mudan-
ça de forma signifi cativa: a mudança 
de demanda dos clientes e as ofertas 
dos concorrentes. Não é preciso muito 
esforço para relacioná-las ao dia-a-dia 
dos profi ssionais.

A atuação de grandes grupos, que 
prometem preços e condições diferen-
ciadas, faz com que o cliente já entre 
no consultório de forma diferente, se 
compararmos ao passado.

Marketing da Confi ança
Atualmente, é visível a necessidade 

de adequar os consultórios à essa nova 
realidade de concorrência e aplicar con-
ceitos de administração nos negócios. É 
preciso estabelecer um padrão de custo 
adequado à remuneração e à estrutura 
que o profi ssional possui. 

Uma base sólida de informações 
gerenciais, controle do Fluxo de Caixa, 
gerenciamento de estoque, aliados a 
uma equipe coesa, alinhada e bem 
coordenada podem trazer reações 
positivas às exigências de mercado. A 

soma destes fatores, fazem com que 
o cliente perceba o dinamismo que 
impera no consultório, criando indica-
dor de confi abilidade, conhecido como 
Marketing da Confi ança.

Socorro!! Por que os 
 clientes somem?

Qualidade para o cliente não se 
restringe a aspectos técnicos, mas tem 
a ver, também, com a percepção de 
qualidade que ele tem dos serviços ofe-
recidos, e do consultório como um todo. 
Inclusive de você como pessoa.

É comum pacientes realizarem orça-
mento para tratamento e, após, nunca 
mais retornarem para iniciá-lo. Quando 
um cliente volta, ele quer dizer algo 
para você. Quando ele não volta, ele 
também quer dizer algo – que não está 
bom para ele, como você está pensan-
do. Existe algo errado que você não está 
percebendo devido às limitações de sua 
visão clínica.

Uma coisa é a sua percepção do 
que é bom ou ruim. Outra coisa é a 
percepção do cliente. 

Procure entender melhor as 
necessidades, os desejos e as ex-
pectativas dos clientes! 
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Estamos de Olho

Diversos inscritos do CRO/RS efetuaram recla-
mações a respeito do aumento, que ultrapassou até 
100% em alguns casos, nos preços de luvas cirúrgicas 
nas dentárias de Porto Alegre. O Sindicato Nacional do 
Comércio de Produtos Odontológicos Varejo e Atacado 
– SINCOPROVA, procurado pela reportagem do CRO/
RS Notícias para prestar esclarecimentos, afi rmou que 
a infl ação de valores é passageira, e reiterou que não 
se trata de efeitos da crise econômica mundial.

O motivo do aumento seria norma instaurada pelo 

Crise das LUVAS!! Preços sobem 100%

Ministério da Saúde (MS) que obriga fabricantes de 
luvas (90% provém da Malásia) a imprimirem, no pulso 
de cada par, o número do lote e data de fabricação das 
mesmas. O fato causou transtornos entre fornecedores, 
importadoras e distribuidores, o que levou ao acréscimo 
de valores no comércio fi nal deste produto. 

O SINCOPROVA estabeleceu prazo até o fi nal do mês 
de junho, para que os fabricantes consigam responder 
à nova norma do MS e, enfi m, o comércio possa regu-
larizar os altos preços cobrados atualmente.
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43) BENTO GONCALVES - RS .............. 195 ... 102.452 .......525
44) BOA VISTA DAS MISSOES - RS ......... 1 ....... 2.209 ....2.209
45) BOA VISTA DO BURICA - RS ............. 5 ....... 6.661 ....1.332
46) BOA VISTA DO CADEADO - RS..................... 2.522 .............
47) BOA VISTA DO INCRA - RS ............... 1 ....... 2.337 ....2.337
48) BOA VISTA DO SUL - RS................... 1 ....... 2.898 ....2.898
49) BOM JESUS - RS ........................... 11 ..... 11.216 ....1.019
50) BOM PRINCIPIO - RS ....................... 4 ..... 10.761 ....2.690

51) BOM PROGRESSO - RS .............................. 2.839 .............
52) BOM RETIRO DO SUL - RS ............... 6 ..... 11.812 ....1.968

53) BOQUEIRAO DO LEAO - RS ............... 5 ....... 8.117 ....1.623
54) BOSSOROCA - RS ............................ 3 ....... 7.646 ....2.548
55) BOZANO - RS ............................................ 2.446 .............
56) BRAGA - RS .................................... 1 ....... 3.743 ....3.743
57) BROCHIER - RS ......................................... 4.571 .............
58) BUTIA - RS ..................................... 7 ..... 21.337 ....3.048
59) CACAPAVA DO SUL - RS ................. 26 ..... 34.659 ....1.333
60) CACEQUI - RS ............................... 11 ..... 14.983 ....1.362
61) CACHOEIRA DO SUL - RS.............. 119 ..... 89.395 .......751
62) CACHOEIRINHA - RS ...................... 42 ... 119.699 ....2.849
63) CACIQUE DOBLE - RS ....................... 4 ....... 4.620 ....1.155
64) CAIBATE - RS .................................. 4 ....... 4.955 ....1.238
65) CAICARA - RS .................................. 5 ....... 5.190 ....1.038
66) CAMAQUA - RS ............................. 47 ..... 63.735 ....1.356
67) CAMARGO - RS ................................ 4 ....... 2.480 .......620
68) CAMBARA DO SUL - RS .................... 3 ....... 6.682 ....2.227
69) CAMPESTRE DA SERRA - RS ............. 1 ....... 3.242 ....3.242
70) CAMPINA DAS MISSOES - RS ........... 5 ....... 6.535 ....1.307
71) CAMPINAS DO SUL - RS ................... 9 ....... 5.581 .......620
72) CAMPO BOM - RS .......................... 37 ..... 57.866 ....1.563
73) CAMPO NOVO - RS .......................... 3 ....... 6.410 ....2.136
74) CAMPOS BORGES - RS ..................... 4 ....... 3.733 .......933
75) CANDELARIA - RS .......................... 19 ..... 30.797 ....1.620
76) CANDIDO GODOI - RS ...................... 5 ....... 6.609 ....1.321
77) CANDIOTA - RS ............................... 2 ....... 9.601 ....4.800
78) CANELA - RS ................................. 40 ..... 39.153 .......978
79) CANGUCU - RS .............................. 19 ..... 52.124 ....2.743
80) CANOAS - RS .............................. 289 ... 329.174 ....1.139
81) CANUDOS DO VALE - RS ............................ 2.133 .............
82) CAPAO BONITO DO SUL - RS ............ 1 ....... 1.973 ....1.973
83) CAPAO DA CANOA - RS ................... 44 ..... 37.405 .......850

Município - UF  Nº  Pop.  Pop./CD

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

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

84) CAPAO DO CIPO - RS ................................. 2.641 .............
85) CAPAO DO LEAO - RS ....................... 1 ..... 26.740 ..26.740
86) CAPELA DE SANTANA - RS ........................ 11.633 .............
87) CAPITAO - RS ............................................ 2.792 .............
88) CAPIVARI DO SUL - RS ..................... 1 ....... 3.482 ....3.482
89) CARAA - RS ............................................... 6.666 .............
90) CARAZINHO - RS ........................... 73 ..... 61.315 .......839
91) CARLOS BARBOSA - RS .................. 27 ..... 23.138 .......856
92) CARLOS GOMES - RS ................................. 1.629 .............
93) CASCA - RS ................................... 12 ....... 8.737 .......728
94) CASEIROS - RS ................................ 1 ....... 2.881 ....2.881
95) CATUIPE - RS ................................ 11 ....... 9.743 .......885
96) CAXIAS DO SUL - RS .................... 763 ... 404.187 .......529
97) CENTENARIO - RS............................ 1 ....... 3.013 ....3.013
98) CERRITO - RS .................................. 1 ....... 6.929 ....6.929
99) CERRO BRANCO - RS ....................... 4 ....... 4.310 ....1.077
100) CERRO GRANDE - RS ............................... 2.378 .............
101) CERRO GRANDE DO SUL - RS ......... 3 ....... 8.765 ....2.921
102) CERRO LARGO - RS ...................... 13 ..... 12.281 .......944
103) CHAPADA - RS ............................ 10 ....... 9.461 .......946
104) CHARQUEADAS - RS .................... 22 ..... 33.222 ....1.510
105) CHARRUA - RS .............................. 1 ....... 3.731 ....3.731
106) CHIAPETTA - RS ............................ 2 ....... 4.541 ....2.270
107) CHUI - RS ..................................... 4 ....... 6.386 ....1.596
108) CHUVISCA - RS ............................. 1 ....... 4.622 ....4.622
109) CIDREIRA - RS .............................. 5 ..... 11.327 ....2.265
110) CIRIACO - RS ................................ 3 ....... 4.874 ....1.624
111) COLINAS - RS.......................................... 2.388 .............
112) COLORADO - RS ............................ 1 ....... 3.870 ....3.870
113) CONDOR - RS ................................ 3 ....... 6.535 ....2.178
114) CONSTANTINA - RS ..................... 14 ....... 9.485 .......677
115) COQUEIRO BAIXO - RS................... 1 ....... 1.555 ....1.555
116) COQUEIROS DO SUL - RS ......................... 2.572 .............
117) CORONEL BARROS - RS ........................... 2.469 .............
118) CORONEL BICACO - RS ............................. 7.706 .............
119) CORONEL PILAR - RS ............................... 2.079 .............
120) COTIPORA - RS.............................. 2 ....... 4.052 ....2.026
121) COXILHA - RS ................................ 1 ....... 2.940 ....2.940
122) CRISSIUMAL - RS ........................ 12 ..... 13.621 ....1.135
123) CRISTAL - RS ................................ 2 ....... 6.981 ....3.490
124) CRISTAL DO SUL - RS .............................. 2.782 .............
125) CRUZ ALTA - RS ........................... 82 ..... 68.804 .......839
126) CRUZALTENSE - RS .................................. 2.492 .............
127) CRUZEIRO DO SUL - RS ............... 10 ..... 12.306 ....1.230
128) DAVID CANABARRO - RS ................ 7 ....... 4.785 .......683
129) DERRUBADAS - RS ........................ 1 ....... 3.238 ....3.238
130) DEZESSEIS DE NOVEMBRO - RS ............... 3.109 .............
131) DILERMANDO DE AGUIAR - RS ................. 3.332 .............
132) DOIS IRMAOS - RS ...................... 24 ..... 27.284 ....1.136
133) DOIS IRMAOS DAS MISSOES - RS ...............2.082 .............
134) DOIS LAJEADOS - RS ..................... 2 ....... 3.227 ....1.613
135) DOM FELICIANO - RS ..................... 3 ..... 14.380 ....4.793
136) DOM PEDRITO - RS ..................... 24 ..... 41.886 ....1.745
137) DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS ................. 2.875 .............
138) DONA FRANCISCA - RS................... 2 ....... 4.100 ....2.050
139) DOUTOR MAURICIO CARDOSO - RS .... 4 ....... 5.778 ....1.444
140) DOUTOR RICARDO - RS ............................ 2.172 .............
141) ELDORADO DO SUL - RS ................ 2 ..... 33.261 ..16.630
142) ENCANTADO - RS ........................ 33 ..... 19.786 .......599

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!!! 

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.
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Coisas da Profi ssão

ABOR de olho nos Cursos de Especialização
Avaliação de conteúdos e fi scalização de carga horária 

foram as principais exigências feitas ao CFO

A diretoria do CFO recebeu em 
seu escritório de Brasília, DF – repre-
sentantes da Associação Brasileira de 
Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR) 
para, juntos com a Câmara Técnica 
de Ensino e das Entidades Nacionais 
de Especialidades da Odontologia, 
discutir questões relacionadas à pro-
liferação descontrolada e mercantilis-
ta dos cursos de pós-graduação.

As entidades propuseram revisão 
das atuais exigências de carga horária 

posicionamento geral condenou a 
prática de um mesmo curso com dois 
conteúdos diferentes (ex.: Radiologia 
e Estomatologia) que gerem duas 
certifi cações distintas, assim como a 
união de turmas diversas para o ensi-
no de disciplinas básicas.

A ABOR sugeriu a não criação de 
novas especialidades e a não frag-
mentação das já existentes, exigindo 
o título de especialista na coordena-
ção dos cursos.

dos cursos. Entretanto, o presidente do 
CFO, Miguel Nobre, informou que as 
alterações só serão concretizadas atra-
vés de nova Assembléia Nacional das 
Especialidades Odontológicas – ANEO.

Durante o debate, também pauta-
do pela discussão da fi scalização dos 
conteúdos de ensino, foram reco-
mendadas auditorias mais frequen-
tes para este fi m, assim como melho-
rias no planejamento e instrumentos 
avaliativos de maior competência. O 
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Odontologia Hospitalar - Parte 1

Por que o DENTISTA não faz parte da 
equipe de saúde hospitalar?

O Conselho Regional de Odon-
tologia do Rio Grande do Sul (CRO/
RS), que há sete anos vem institucio-
nalizando a luta de inserir profi ssional-
mente o Cirurgião-dentista clínico em 
ambiente hospitalar, percebe ser este 
um momento oportuno para:
1.  promover nova reflexão sobre 

o tema e reunir todas as forças 
nacionais que defendem a Odon-
tologia Hospitalar (OH);

2.  partir para uma movimentação, 
aproveitando o cenário oferecido 
com a tramitação do Projeto de 
Lei 2776/2008, de autoria do 
deputado Neilton Mulim (PR/RJ), 
que torna obrigatória a participa-
ção do CD nas equipes multipro-
fi ssionais das Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) e em outras áreas 
de clínicas e hospitais brasileiros, 
públicos e privados.

Só existe saúde, 
com saúde na boca
Se são verdades as condições que 

seguem, tais como:

Onde está o Dentista? Por que esse profi ssional não integra a 
equipe interdisciplinar  de saúde para atender pacientes hospitalizados 

é a pergunta que não quer calar, quando pensamos no conceito 
consagrado mundialmente de que a SAÚDE começa pela boca...

Razões para a inclusão é que não faltam.
Se o leitor permitir, o CRO/RS  relaciona a seguir algumas delas, 
com a singela esperança de sensibilizar autoridades responsáveis.

- A adequação bucal, realizada 
pelas equipes de OH, altera positiva-
mente o desfecho clínico e minimiza 
fatores que possam infl uenciar nega-
tivamente o tratamento sistêmico. A 
presença de enfermidades sistêmicas 
afeta a saúde bucal do indivíduo, que 
fi ca comprometida devido ao estresse 
e as interações medicamentosas, ne-
cessitando o paciente do permanente 
acompanhamento do CD. 

- Existe – comprovadamente - 
relação entre doença periodontal 
materna e complicações que podem 
se desenvolver na gestação e na 
saúde do recém-nascido.

- Necessidade de cuidados bucais 
em pacientes que se encontram em 
estágio preparatório para receber 
transplantes, bem como naqueles 
que já receberam um novo órgão.

- Em pacientes com necessi-
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dades especiais, a OH se torna 
imprescindível, pois  apresentam 
maior risco de manifestar trans-
tornos bucais, causados tanto pelo 
uso de medicações, como obs-
táculos físicos, comportamentais 
e educacionais, que impedem a 
implementação de um programa 
efi ciente de higiene bucal.

- O atendimento odontológico 
a pacientes internados em estado 
crítico contribui na prevenção da 
disseminação de diversas infecções 
hospitalares, principalmente as 
respiratórias, como a pneumonia 
nosocomial. 

Como aceitar que cidadãos 
brasileiros ainda se encontrem ór-
fãos de atendimento odontológico 
justamente quando estão com a 
saúde fragilizada?  Inconformado 
com a situação, o CRO/RS está 
irredutível diante do desafi o de 
incluir o CD no ambiente hospita-
lar, dispara o diretor conselheiro 
Flávio Borella.

“É entendimento deste Conselho 
que as Instituições de Ensino devam 
a acrescentar nos currículos de gra-
duação uma  formação  acadêmica 
necessária, que permita ao aluno 
atuar em ambiente hospitalar, inte-
grando as equipes de saúde multi-
disciplinares”, conclui.

Sem motivos para sorrir
Não há motivos para sorrir... A 

atenção odontológica hoje tem sido 
tradicionalmente exercida no âmbito 
dos consultórios de postos de saúde 
pública ou de clínicas particulares. 
Nos hospitais, é reservada apenas 
no atendimento cirúrgico bucoma-
xilofacial ou procedimentos com 
indicação de anestesia geral. 

O quadro necessita ser alterado, 
tendo em vista inclusive que 80%  
dos pacientes que são internados 
com traumatismo na cabeça mor-
rem de infecção pulmonar causada 
por bactérias da cavidade bucal que 
contaminam os tubos para respira-
ção artifi cial.

Uma nova realidade
No Rio Grande do Sul, a promo-

ção e os estudos sobre a prática 
da OH são desenvolvidos e apoia-
dos pela Associação Brasileira de 
Odontologia Hospitalar – ABRA-
OH, fundada pela Comissão do 
CRO/RS sob presidência da CD 
Elaine C. Camargo, em setembro 
de 2004, durante o “Sul Saúde 
Feira e Congressos”.

“A partir da fundação da ABRA-
OH, a Odontolgia Hospitalar passou 
a ser realidade em nosso país. Parti-
mos de um sonho acalentado pelo 

nosso incentivador, ex-presidente 
do CRO/RS, Ben Hur Godolphim, 
persistido pelo atual presidente Jo-
aquim Cerveira”, declara Elaine.

A propósito,  
o que faz a ABRAOH? 

A Associação congrega 
CDs interessados no de-
senvolvimento prático e 
científi co, sugere normas 
éticas para o exercício da 
atividade, coordena a ní-
vel nacional as pesquisas 
realizadas na área, pro-
move encontros, palestras, 
cursos e seminários sobre 
o tema, e reivindica junto 
aos órgãos governamen-
tais o assessoramento à 
fi scalização e à indicação 
para credenciamento dos 
centros de treinamento de 
Odontologia Hospitalar, 
institucional e domiciliar.

ABRIL/JUNHO - 2009

CRO Notícias 02 - 2009.indd   9CRO Notícias 02 - 2009.indd   9 18/5/2009   10:38:2618/5/2009   10:38:26



Cidadania

Sesc/RS lança “uma vida melhor”

CRO/RS promove palestra no SescSaúde

O Sesc/RS lança no Estado um 
conjunto de atividades voltado 
à área da saúde, intitulado Saú-
de Sesc – Uma Vida Melhor. A 
iniciativa reúne um conjunto de 
ações já desenvolvidas pela enti-
dade em centenas de municípios 
gaúchos.

“O objetivo é informar a comuni-
dade e contribuir com a prevenção 
de doenças, propiciando qualidade 
de vida e bem-estar, que é a missão 
do Sesc”, destacou o diretor regional 

A palestra, integrante do progra-
ma SescSaúde – Uma Vida Melhor, 
ocorrida em 6 de abril e apresentada 
pelo representante do CRO/RS e Coor-
denador do Curso de Odontologia da 
ULBRA, CD Pedro Antonio Gonzales 
Hernandez, abordou o tema Preven-
ção e Sintomas do Câncer Bucal.

Diante de um público jovem e bas-
tante motivado, o Prof. Hernandez 
ressaltou que há pessoas que têm 
probabilidade de desenvolver algum 
tipo de câncer. O palestrante também 
alertou que essa predisposição pode 
ser ativada ou não. Fatores de risco 
como o cigarro, a bebida e a expo-
sição ao sol, por exemplo, podem 
aumentar o número de chances para 
este tipo de doença.

da entidade, Everton Dalla Vecchia, 
à reportagem do CRO/RS.

Inúmeras autoridades e perso-
nalidades gaúchas prestigiaram o 
evento de abertura, quando foi enal-
tecida a importância das parcerias 
para o sucesso da iniciativa.

O CRO/RS, como antigo aliado 
empresarial do Sesc/RS, se fez re-
presentar no ato por conselheiros 
e assessores, oportunidade em que 
ratifi caram a parceria estabelecida 
na área da saúde.

A recomendação é que cada 
pessoa realize, em média, um 
autoexame ao mês. Caso seja en-
contrado algum sinal ou sintoma, 
deve procurar um cirurgião-dentista 
ou especialista para diagnóstico 
aprofundado.

A Propósito
No dia 31 de maio se efetiva 

mais um Dia Estadual de Luta 
Contra o Câncer Bucal, insti-
tuído pela Lei nº. 12.535, de 14 
de junho de 2006. A Lei prevê a 
realização de atividades educativo-
preventivas, palestras, exames e 
outras promoções que visem à re-
dução dos índices de mortalidade 
causados pelo câncer bucal.

Hernandez: cuidado com fatores de risco

Lançamento Sesc Saúde

- Uma vida melhor

Cristina Forte

Cristina Forte
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Futuro: O CRO/RS e o Inscrito

Mesmo diante de um cenário eco-
nômico mundial turbulento o Plano 
de Previdência CROPrev (chancelado 
pelo CRO/RS) se consolida como um 
investimento de longo prazo seguro e 
rentável. No último ano, o desempe-
nho do fundo de renda fi xa onde os 
recursos do CROPrev estão aplicados 
foi de 12,57%, superando o CDI (Cer-
tifi cado de Depósito Interbancário 
– índice de referência mais utilizado 
para comparar a rentabilidade de 
fundos de renda fi xa).

Por que vale a pena investir no 
Plano de Previdência CROPrev?

Bom desempenho
O bom desempenho na renta-

bilidade do CROPrev, no entanto, 
não é o único fator a contribuir 
para incrementar o patrimônio dos 
participantes do Plano. O Conselho 
Deliberativo da Petros, gestora do 
Plano, autorizou a redução da taxa 
de administração dos Planos de 
6,0% para 4,0%. “A gestão dos 
nosso Planos já possui o diferencial  
competitivo de não remunerar os 
acionistas. A diminuição na taxa 

de administração acarretará mais 
recursos para o Patrimônio dos 
Participantes”, analisa o Diretor 
de Seguridade da Petros, Maurício 
França Rubem.

Serviço:

Informações
www.petros.com.br
08000 253545
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Sorteio

15 de dezembro de 2009 pode ser 
seu GRANDE DIA DE SORTE! E para isto não 
será preciso comprar nenhum produto e/ou 
pagar taxa de inscrição ou algo do gênero. 
Basta participar da campanha “Dê Um To-
que De Klassis em Seu Consultório!”, 
promovida pelo CRO/RS, KaVo do Brasil 
e KV Equipo. Trata-se de um carinho das 
organizações aos profissionais, comenta 
o presidente do Conselho de Odontologia 
gaúcha, Joaquim Cerveira.

O PRÊMIO!
Um Conjunto Odontológico Klassis 

KaVo! O mais completo e moderno equi-
pamento odontológico fabricado no Bra-
sil. Ganhador do Prêmio Idea de design, o 
Klassis reúne beleza, sofisticação, tecnolo-

CRO/RS, KaVo do Brasil e KV Equipo 
sorteiam Consultório Odontológico 

gia e robustez. É hoje o equipamento Top 
de Linha da KaVo do Brasil.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Todos os CDs – inscritos nos CRO’s (nível 

BRASIL), bem como todos os acadêmicos matri-
culados no curso de Graduação em Odontolo-
gia de todas as Instituições de Ensino do Brasil. 

COMO PARTICIPAR?
Muito simples... Basta acessar o site da 

KV (www. Kvequipo.com.br) e solicitar seu 
cupom preenchendo o cadastro de inscrição. 
O CD ou acadêmico receberá – por e-mail, um 
cupom numerado com o qual concorrerá ao 
Sorteio. ATENÇÃO! As inscrições estarão aber-
tas a partir de 01/06/2009. Não perca tempo 
e garanta o seu Cupom da Sorte!

QUANDO SERÁ?
O Sorteio está agendado para o dia 15 de 

dezembro próximo, em uma solenidade realiza-
da na sede do CRO/RS, com a presença de to-
dos os interessados. Todos os demais detalhes da 
Campanha podem ser conferidos no site www.
kvequipo.com.br através do Regulamento Geral. 

SERVIÇO
Iniciativa: Campanha “Dê Um Toque De 
Klassis Em Seu Consultório!”
Data: 15 de DEZEMBRO de 2009. 
Local: SEDE DO CRO/RS 
Horário: Será informado mais adiante
Informações:
KV - fone 51 3333-4391
www.kvequipo.com.br
e-mail: kvequipo@kvequipo.com.br
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Rápidas

Projeto de Lei (3.734/2008), 
que trata do salário mínimo 
dos médicos e cirurgiões-
dentistas, fi xando o valor em 
R$ 7.000,00 mensais e valor 
horário de R$31,81, recebeu 
do relator, deputado Mauro 
Nazif Rasul (PSB-RO), parecer 
favorável em 11 de março 
último.

Com objetivo de favore-
cer a aprovação do Projeto, 
solicitamos que profi ssionais 
da Odontologia enviem e-
mail ao deputado relator 
reiterando a importância da 
fi xação do valor. O e-mail do 
deputado Mauro Nazif é: 
dep.mauronazif@camara.
gov.br

Salário 
mínimo dos 
médicos e 
cirurgiões-
dentistas 2

Odontologia gaúcha, 
mais uma vez, é laureada 

nacionalmente
Congratulações... O cirurgião-dentista gaúcho Rui Vicente Opper-

mann foi destacado, em abril, com a Medalha Honra ao Mérito 
Nacional, instituída pelo CFO.

A indicação, feita pela classe e materializada pelo CRO/RS, foi 
aprovada pela organização do evento, condecorando nacionalmente 
pela quinta vez consecutiva um profi ssional gaúcho.

Nome e número de inscrição: indispensáveis
Lembrete... Importante reforçar que na placa 

de divulgação do profi ssional DEVE constar:

- Nome do profi ssional
- Nome da profi ssão
- Número de inscrição no CRO

Já nas placas das clínicas – hoje denominadas 
EPAO’s (Entidade Prestadora de Assistência Odon-
tológica) – DEVEM constar:

- Nome da clínica
- Número de inscrição no CRO da EPAO
- Responsável técnico

ABRIL/JUNHO - 2009
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Alerta

CRO/RS e Serviço Público de Saúde
O Conselho Regional de Odon-

tologia do Rio Grande do Sul (CRO/
RS) cumprindo determinação legal 
(Resolução 63/2005 – Art. 87º, § 2 e 
Art. 89) está encaminhando a todas 
as prefeituras municipais do Estado, 
notifi cação para que inscrevam seus 
serviços odontológicos.

A necessidade premente de 
saber quantos são e onde estão 
localizados os profissionais da 
saúde bucal no Rio Grande do Sul, 
aliada à falta de responsabilidade 
técnica nesses serviços,  torna frá-
gil a fiscalização legal que deve ser 

exercida sobre todos os inscritos.
Os Conselhos Profi ssionais fo-

ram criados para proteger a popu-
lação, contrário o senso a que mui-
tos acreditam ser essas autarquias 
organizações corporativas.

O CRO/RS tem recebido denún-
cias, sobre pessoas não capacitadas 
e contratadas pelos municípios 
para trabalharem em saúde bucal. 
Alertamos aos CDs da rede pública 
ou concursados para o PSF, que 
somente aceitem trabalhar com 
profi ssionais auxiliares devidamente 
inscritos no Conselho, pois, o exer-

cício ilegal caracteriza crime, e são 
passíveis de pena os infratores e os 
que acobertam.

Oportuno saber
O Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) e 

o Técnico em Saúde Bucal (TSB) for-
mam categorias profi ssionais desde 
dezembro de 2008, criadas através 
da Lei 11.889/2008.

SERVIÇO
Informações extras pelo fone 
0800-510-5242, com o Con-
selheiro Diretor Flávio Borella.
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Gente & Odontologia

ABENO: cinco décadas a favor do ensino
Instituída em 1956, a Associação 

Brasileira de Ensino Odontológico – 
ABENO completa, neste ano, cinco 
décadas de debates, seminários, en-
tre outras iniciativas que visam con-
tribuir para a implementação de um 
ensino de qualidade cada vez maior 
na Odontologia.

A reportagem do CRO Notícias 
procurou a presidente da Seção gaú-
cha – ABENO-RS, CD Vania Fonta-
nella, que prestou maiores esclareci-
mentos sobre o trabalho da entidade 
no País, além das perspectivas da 
nova diretoria eleita.

1 - O que é ABENO e qual é a 
proposta da Associação?

A Associação Brasileira de Ensi-
no Odontológico foi criada com a 
fi nalidade de debater questões re-
lacionadas ao ensino da Odontolo-
gia. Desde então tem organizado 
os Encontros Nacionais da ABENO 
e Reuniões Nacionais de Dirigentes 
de Faculdades de Odontologia, sen-
do que a última, no ano passado, 
ocorreu em Porto Alegre. 

Em 2001 lançou a Revista da ABE-
NO, com a fi nalidade de contribuir 
para a obtenção de indicadores de 
qualidade do ensino Odontológico, 
com o contínuo progresso da forma-
ção profi ssional e estimular a análise 
crítica dos assuntos em nível local, 
regional, nacional e internacional. A 
revista está disponível na íntegra em 
http://www.abeno.org.br/.

Integram a ABENO as Seções 
Estaduais, sendo cada uma delas 
dotada de personalidade jurídica 
própria. No dia 2 de abril, foi elei-

ta a atual diretoria da ABENO-RS, 
os membros do Conselho Fiscal e 
seus suplentes.

Vania Regina Camargo Fonta-
nella (Presidente), Beatriz Baldo 
Marques (Vice-presidente), Sergio 
Augusto Quevedo Miguens Junior 
(Secretário), Helena Wilhelm de Oli-
veira (Tesoureira), assim como os 
membros do Conselho Fiscal: Pan-
telis Varvaki Rados, Adair Luiz Ste-
fanello Busato, Ana Maria Chagas e 
seus suplentes Francisco Avelar Bas-
tos, Nilza Pereira da Costa e Helder 
Luiz Dettenborn.

2 - Quais os aspectos do progra-
ma da nova diretoria da ABENO-RS 
que poderiam ser destacados?

Prioritariamente, a atual dire-
toria tem como meta reforçar a 
inserção da ABENO no meio aca-
dêmico odontológico gaúcho. Os 
Cursos e Faculdades de Odonto-
logia são sócios institucionais da 
entidade, mas a participação dos 
professores pode ser mais expres-
siva. Por isso a proposta é também 
trazer para a associação os alunos 
de pós-graduação, que serão os 
futuros professores. 

Além disso, pretendemos dar 
continuidade às reuniões dos Cursos 
e Faculdades de Odontologia do RS. 
Nossa próxima atividade será realiza-
da durante o 14º Congresso Interna-
cional da ABOPREV, que ocorrerá no 
dia 6 de junho, no Centro de Eventos 
São José. Serão discutidos os “Temas 
Prioritários da Pesquisa em Odonto-
logia no RS”. Todos os interessados 
são bem-vindos. 

3 - Qual é a visão da presiden-
te sobre o atual momento do en-
sino odontológico no país?

O ensino como um todo - e es-
pecialmente os cursos superiores da 
área da saúde - já há algum tempo 
passa por uma profunda refl exão, 
centrada na integralidade tanto da 
atenção quanto da proposta peda-
gógica. O modelo deixa de ser aque-
le fundamentado na assistência e o 
profi ssional é colocado cada vez mais 
como ator da mudança, tornando-se 
aquele que ensinará as pessoas sobre 
como se manterem saudáveis. 

O perfi l de habilidades do egresso 
também tem sido sensivelmente refor-
mulado, pois existe clara evidência da 
necessidade de formação mais enfáti-
ca de um Cirurgião-dentista generalis-
ta para a atuação no sistema público 
de saúde, capaz de ser resolutivo para 
as questões de saúde bucal da grande 
maioria da população brasileira. 

Estas novas diretrizes estão sendo 
implementadas em todo o país, con-
tudo o Rio Grande do Sul tem se des-
tacado neste cenário pelas propostas 
de seus cursos. Vejo estas mudanças 
como extremamente positivas, mes-
mo que lentas e ainda em fase de 
consolidação.

Divulgação

Vania acompanhada dos membros da Diretoria e Conselho
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Práticas 
Integrativas no RS

Por Raul Cruz, presidente da 
Comissão de Práticas Integrativas 

e Novas Especialidades

Após uma luta de três anos, 
o CFO reconheceu e está possi-
bilitando a habilitação nas áreas 
conhecidas como Práticas Inte-
grativas (Acupuntura, Homeo-
patia, Terapia Floral, Fitoterapia, 
Hipnose e Laserterapia).

Após este processo fi cou evi-
dente que algumas destas práti-
cas já estariam sufi cientemente 
amadurecidas para ingressarem 
no grupo das especialidades da 
Odontologia. Isto é mais no-
tável no caso da Acupuntura, 
pois a portaria 971, que insere 
as Práticas no SUS, condiciona 
a situação de especialista para 
executar a sua prática. 

A Comissão, recriada neste 
ano, ganha uma abrangência 
maior.

Não podemos, egoisticamen-
te, lutar somente pelas Práticas 
Integrativas, pois outras há bas-
tante tempo vêm mantendo este 
mesmo objetivo. Sabiamente, o 
presidente do CRO/RS, Joaquim 
Cerveira, re-nomeou a comissão 
atual com nova nominação: Co-
missão das Práticas Integrativas 
e NOVAS ESPECIALIDADES, que 
passa agora a buscar também 
por outras áreas de atuação, tais 
como, Odontologia Hospitalar, 
Odontologia Desportiva, Odon-
tologia Antroposófi ca, entre 
outras. Que esta nova Comissão 
tenha o mesmo sucesso.
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