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Mais uma vez o nosso CRO Notícias 
nos deixa otimistas e muito satisfeitos 
com os fatos que têm acontecido com a 
Odontologia, especialmente a de nosso 
Estado.

Tivemos o privilégio de proporcio-
nar o primeiro importante debate sobre 
a inserção da Odontologia nas UTIs hos-
pitalares com a expressiva participação 
das lideranças da classe e de parlamen-
tares gaúchos envolvidos com a maté-
ria. Honrou-nos a presença, nessa dis-
cussão, do Deputado Federal do 
PRS/RJ, Neilton Mulin, autor do Projeto 
de Lei que, juntamente com os colegas 
do Conselho Regional do Rio de Janei-
ro, estiveram participando do debate. 
O fato mais significativo resultante 
disso foi o possível consenso em torno 
da Odontologia Hospitalar, sendo essa 
entendida como a assistência da clínica 
odontológica básica em pacientes hos-
pitalizados, praticada pelo Cirurgião-
dentista, clínico geral capacitado.

 Ainda no âmbito estadual, partici-
pamos com grande alegria de vários 
encontros com os nossos colegas do 
interior do Estado. Nesses, as dificulda-

des pontualmente enfrentadas foram 
amplamente discutidas e estratégias 
convergentes foram definidas para 
superá-las. Ressaltamos aqui a impor-
tância do envolvimento e da união da 
categoria em torno do encaminha-
mento das soluções dos problemas 
que nos afligem. O Conselho somos 
todos nós, e os dirigentes não medirão 
esforços para colaborarem no enfren-
tamento dos problemas.

Promovemos o encontro com os 
Delegados Regionais do CRO/RS, na 
cidade de Salvador do Sul, que resul-
tou em dupla satisfação. O motivo 
dessa deve-se, primeiramente, à forte 
adesão, participação e à qualidade dos 
debates; secundariamente, ao convê-
nio estabelecido com a rede hoteleira 
RS Hotéis e Restaurantes, em benefício 
dos inscritos. 

Nacionalmente, com o orgulho dos 
pioneiros, encaminhamos de forma 
democrática e eficaz a regulamenta-
ção das práticas integrativas e comple-
mentares em Odontologia. Aqui, vale 
destacar e agradecer a participação 
efetiva das entidades e das faculdades 
do nosso Estado, que conferiram à “de-
legação gaúcha” real destaque no 
fórum das discussões. Um agradeci-
mento muito especial à Comissão de 
Terapêuticas Complementares do 
CRO/RS.

Para finalizar, com muito pesar, 
registramos o falecimento dos colegas 
Breno Martins Futuro e Cláudio Brasílio 
Dalla Coletta. O primeiro com uma 
vasta folha de serviços prestados ao 
ensino da Odontologia do Rio Grande 
do Sul e o segundo com não menos 
extensa folha de serviços prestados ao 
associativismo cooperativo de nosso 
Estado.

Boa leitura e até breve.
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Café da manhã com 
parlamentares federais

O CRO/RS promoveu, no dia 16 de junho, importante 
debate para a classe odontológica. Um café da manhã reu-
niu parlamentares federais e lideranças da Odontologia para 
discutirem o Projeto de Lei 2776/2008, que obriga a presen-
ça do Cirurgião-dentista nas Unidades de Tratamento Inten-
sivo (UTIs) dos hospitais.

O projeto, de autoria do deputado federal Neilton Mulim 
(PRS/RJ), justifica que a presença de odontólogos nas equi-
pes multiprofissionais das UTIs possibilitará, entre outros 
benefícios, melhora da qualidade de sobrevida dos pacien-
tes, bem como redução do risco de contrair infecções.

Entretanto, tal iniciativa encontrou resistência entre os 
parlamentares. O deputado federal Germano Bonow de-
fende que o mérito da questão é louvável, mas que a pre-
sença de profissionais da Odontologia nas atividades de  
uma UTI deve ser disciplinada por uma normativa do Minis-
tério da Saúde e não por uma lei.

Os deputados Neilton Mulim, Germano Bonow e Darcísio 
Perondi, presentes ao evento, puderam debater com a classe 
odontológica, que na ocasião esteve representada por enti-
dades como CFO, CRO/RS, CRO/RJ, SOERGS, ABO/RS, 
ABO/RJ, SOBRACID, SOBRACOM, ABRAOH/RS, ABCD, 
APOPE, SOGAOR, ABCDH/RS, Instituto Sorrindo para a Vida, 
Santa Casa de Porto Alegre e Unisc.

Para o presidente do CRO/RS, Joaquim Cerveira, o en-
contro foi de grande importância porque trouxe ao debate 
não só o assunto, mas também os parlamentares federais do 
Estado mais envolvidos com a matéria e o autor do Projeto.

“Creio que avançamos em dois sentidos: o primeiro foi o 
da convergência em torno do mérito, isto é, todos, parla-

mentares e lideranças classistas reconhecem a necessidade 
da participação do Cirurgião-dentista nas UTIs; o segundo se 
deu na direção da ampliação da abrangência do Projeto, atra-
vés de substitutivo, para tornar obrigatória a presença dos 
Cirurgiões-dentistas nos hospitais. No nosso entendimento 
esse foi o grande ganho, pois não existe UTI fora de hospital, 
mas existem hospitais sem UTI. O que realmente precisamos 
é que os pacientes hospitalares tenham o seu direito a cuida-
dos de saúde bucal garantido”, conclui.

E no dia 30 de junho foi a vez do CRO/RJ organizar um 
café da manhã com parlamentares e lideranças odontológi-
cas do Rio de Janeiro para debater o tema. Na ocasião o Con-
selho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul 
(CRO/RS) foi representado pela conselheira efetiva Maria 
Rita I. de Lemos e pelo professor Pedro Antonio Gonzalez 
Hernandez, diretor do curso de Odontologia da Ulbra Ca-
noas, cujo currículo, de forma pioneira, introduziu a discipli-
na de Odontologia Hospitalar.Lideranças da Odontologia gaúcha compareceram em peso ao debate

Ao centro, o deputado federal Neilton Mulim, autor do projeto

Da esquerda para direita: Afonso Rocha, Neilton Mulim, Joaquim 
Cerveira, Miguel Nobre, Darcísio Perondi e Germano Bonow
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STF e TST consolidam 
entendimento acerca da base 
de cálculo da insalubridade

Foi aprovada pelo Supremo Tribu-
nal Federal - STF, em sessão realizada 
no dia 30 de abril de 2008, a Súmula 
Vinculante nº 4, que traz a seguinte 
redação: “salvo os casos previstos na 
Constituição Federal, o salário míni-
mo não pode ser usado como indexa-
dor de base de cálculo de vantagem 
de servidor público ou de emprega-
do, nem ser substituído por decisão 
judicial.”

A referida Súmula tornou inconsti-
tucional a utilização do salário míni-
mo como base de cálculo para o adi-
cional salarial da insalubridade, que é 
prevista no artigo 192 da CLT, pois 
contraria o disposto no artigo 7º, inci-
so IV, da Constituição Federal, que 
veda a vinculação do salário mínimo 
para qualquer fim.

A Súmula Vinculante nº 4 foi edita-
da com o propósito de vincular as deci-
sões judiciais aos julgados da Supre-
ma Corte Brasileira, buscando maio-
res celeridade processual e segurança 
jurídica, pacificando assim, desencon-
tradas interpretações que vinham sen-
do dadas pelos Tribunais à legislação 
que trata da matéria.

E pelo que tudo indica, ela já come-
ça a surtir efeito, pois no dia 26 de 
junho, o Tribunal Pleno do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST, se reuniu 
e votou pela alteração da redação da 
Súmula 228, que anteriormente pre-
via o salário mínimo como base de cál-
culo para a insalubridade, e que a par-
tir dessa mudança, definiu como base 
de cálculo do referido adicional sala-
rial o salário básico do trabalhador.

Para efetivar essa alteração, o TST 
se baseou, por analogia, no § 1º do 
artigo 193  da CLT, e na Súmula 191 
deste mesmo Tribunal, os quais dis-
põem sobre outro adicional salarial, o 
da periculosidade. 

Na mesma sessão, o Pleno do TST 
ainda votou a revogação da Súmula 
17, que estabelecia que a base de cál-
culo do adicional de insalubridade 
seria o salário normativo ou profissio-
nal para todos aqueles que tem sua 
remuneração fixada em lei, conven-
ção coletiva ou sentença normativa 
(dissídio).

Agora, com a reforma na redação 
da Súmula 228 e a revogação da 
Súmula 17, os tribunais interpretarão 

no sentido de que todo o emprega-
do que recebe insalubridade tem o 
direito de rever a sua base de cál-
culo se utilizado outro parâmetro, 
que não o salário base contratado.

*Ricardo Martins Limongi
Procurador Jurídico do CRO/RS

*Bernardo Capelli Borella
Acadêmico de Direito
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Reunião com delegados 
em Salvador do Sul

O Conselho Regional de Odontolo-
gia do Rio Grande do Sul (CRO/RS) este-
ve reunido, nos dias 20 e 21 de junho, 
no município de Salvador do Sul, com 
delegados regionais para discutir assun-
tos pertinentes à profissão.

No dia 20, após as considerações ini-
ciais do presidente Joaquim Cerveira, os 
conselheiros Flávio Borella, Elaine Frama-
rin, Maria Rita I. de Lemos e José Elvídio 
G. Pinto de Moraes ministraram palestra 
sobre o CRO/RS. Os presentes tiveram a 
oportunidade de saber quais as atribui-
ções e ações do Conselho, a dinâmica 
dos processos de ética, desde sua mon-
tagem até a tramitação, rotina e resulta-
dos da fiscalização, e informações finan-
ceiras. Neste primeiro dia do encontro, 
os delegados ainda assistiram palestras 
de dois convidados. A cirurgiã-dentista 
Larissa  Simon Brouwers, do SESC, fez a 
apresentação do “Programa Sorrindo 
para o Futuro”, que neste ano incluirá 
uma gincana escolar em parceria com o 
CRO/RS com o objetivo de promover a 
educação em saúde bucal junto às crian-
ças de escolas públicas distribuídas pelo 
Estado. O presidente do Sindicato dos 
Odontologistas no Estado do Rio Gran-
de do Sul (SOERGS), Cléo Getúlio Salda-
nha, prestou informações relevantes 
sobre direitos trabalhistas do CD.

O encontro de sexta-feira findou 
com a assinatura do convênio CRO/RS e 
a rede hoteleira RS Hotéis e Restauran-

tes Ltda, cujo hotel sede 
do evento, Candeeiro da 
Serra – Hotel & Spa, faz 
parte.

As atividades do sába-
do começaram com a pa-
lestra proferida pelo con-
selheiro José Elvídio G. 
Pinto de Moraes, sobre 
como montar uma certi-
ficação digital. Na roda-
da de conversação aber-
ta na continuação, os de-
legados puderam deba-
ter com a diretoria do 
CRO/RS, as dificuldades 
enfrentadas em suas re-
giões, bem como apre-
sentar sugestões. Os de-
bates giraram, principal-
mente, em torno do exer-
cício ilegal da profissão, 
anúncio de especialida-
des e orientações para o 
recém formado. Entre as manifestações, 
cabe registrar os elogios para a equipe 
do Conselho, na presteza de seus servi-
ços, e à diretoria pela reeleição, uma cla-
ra demonstração que a condução dos 
trabalhos está no caminho certo.

Na avaliação da diretoria, o encontro 
com os delegados regionais foi um su-
cesso. “Estamos cada vez mais convenci-
dos que a aproximação com os nossos 
delegados e representantes é, sem dúvi-

da, o melhor caminho para estabelecer-
mos estratégias conjuntas no enfrenta-
mento das dificuldades que afligem os 
colegas do interior. Chamou-nos a aten-
ção, de forma positiva, o entusiasmo 
demonstrado pelos participantes do 
evento, em especial os delegados regio-
nais, com as atividades do Conselho e 
com a solução dos problemas da classe” 
– destacou o presidente do CRO/RS, 
Joaquim Cerveira.

Delegados regionais puderam discutir com os conselheiros 
do CRO/RS temas importantes para a profissão

Na ocasião foi assinado o convênio entre o CRO/RS e a rede 
hoteleira RS Hotéis

Divulgação CRO/RS
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Profissão

A cidade de Ijuí/RS foi sede, nos 
dias 29 e 30 de maio, do I Seminário 
de Saúde Bucal na Atenção Básica e  
III Jornada de Câncer de Boca, Cabe-
ça e Pescoço, importante evento que 
reuniu em torno de 700 profissionais 
da saúde e contou com a presença 
dos conselheiros do CRO/RS. Colabo-
raram para a sua realização a 17ª 
Coordenadoria Regional de Saúde 
(CRS) e o CRO/RS, que tiveram no 
apoio do Hospital de Caridade de Ijuí 
e da Unijuí, elementos para a sua bem 
sucedida viabilização.

Com forte participação da classe 

odontológica do Estado, o dia 29 
oportunizou debate sobre as ques-
tões de saúde bucal no Sistema Único 
de Saúde (SUS). Entre ilustres pales-
trantes, esteve presente o Coordena-
dor Nacional de Saúde Bucal, Gilberto 
Pucca. 

No dia 30, nas instalações do Hos-
pital de Caridade de Ijuí, e em atenção 
à data que determina o Dia Estadual 
de Luta contra o Câncer Bucal (Lei n° 
12.535, de 14 de junho/06) foi reali-
zada discussão em torno do diagnós-
tico e tratamento da doença. Partici-
param do debate teórico o Cirurgião-

Seminário de Ijuí debate 
temas relevantes da Odontologia

dentista José Carlos Bertotto e o médi-
co Robledo Alevi. O grande diferenci-
al do momento aconteceu no período 
da tarde, quando os colegas conduzi-
ram uma demonstração prática de 
biópsia da região da boca, da cabeça 
e do pescoço.

O presidente do CRO/RS, CD Joa-
quim Cerveira, também participou da 
assembléia geral do Consórcio Inter-
municipal de Saúde (CISA) regional, 
onde fez uma manifestação a favor 
da implantação do Centro de Espe-
cialidades Odontológicas (CEO) re-
gional. 

Na avaliação do evento todos con-
cordaram que o mesmo se converteu 
em um grande sucesso, tanto de 
público como de definição temática. 
Neste sentido deve-se ressaltar o 
esforço de organização feito especial-
mente pelos colegas Pedro Sanfelice, 
Conselheiro do CRO/RS, e Erlon 
Beck, Delegado da 17ª Coordenado-
ria Regional de Saúde.  

Questões sobre saúde bucal 
foram amplamente discutidas 
durante os dois dias do evento

Divulgação CRO/RS
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Fiscalização

Exercício ilegal da Odontologia
No dia 26 de maio, o CRO/RS esteve em audiência com 

dirigentes da Secretaria de Segurança Pública do Estado 
para denunciar o crescimento de casos de exercício ilegal da 
profissão, explanando sobre as limitações legais que a enti-
dade encontra para apuração das mesmas. Na ocasião 
foram apresentadas fotos de supostos envolvidos. O Secre-
tário Adjunto da SSP, Dagoberto Garcia, sugeriu a elabora-
ção de um dossiê, para ser encaminhado ao Setor de Inteli-
gência da Policia Civil.

Segundo a Presidente da Comissão de Fiscalização do 
CRO/RS, Maria Rita Ibañez de Lemos, a Secretaria de Segu-
rança, diante da seriedade do assunto, colocou à disposição 
da população o Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita, 
inclusive de celular, e pode ser feita sem que a pessoa se 
identifique. As denúncias recebem um protocolo para 
serem acompanhadas. “É importante que a população 
tenha consciência de que a prática ilegal da Odontologia é 
crime, e sendo assim, deve ser denunciada como tal” – enfa-
tizou.

Nova audiência
Decorrente da sensibilização dos presentes ao encontro, 

e por iniciativa do delegado Adalberto Abreu de Oliveira, foi 
providenciada ao CRO/RS uma audiência com o chefe de 
polícia, delegado Pedro Carlos Rodrigues, no dia 13/06, 
quando foram discutidas ações e estratégias para o comba-
te mais eficaz ao exercício ilegal da profissão. O chefe de  
polícia destacou a necessidade do envolvimento de toda a 
categoria profissional, em especial dos representantes muni-
cipais, para agregar ações e esforços. “Se cada representan-
te denunciar no próprio município, a ação resultará mais   
efetiva”, declarou.

A recomendação expressa pelo Del. Pedro Rodrigues 
reforça a idéia que temos defendido nos nossos encontros 
com os colegas do interior: “o Conselho somos todos nós e  
as ações locais tendem a ser mais efetivas” - destaca o Presi-

No último ano, o trabalho de fiscalização do CRO/RS ins-
pecionou 42 empresas somente no centro da capital. Des-
sas, 18 apresentavam irregularidades.

A denúncia-crime também pode ser feita através do e-
mail: disque-denuncia@ssp.rs.gov. br, ou ainda, pela Caixa 
Postal 1200.

Durante a reunião 
o CRO/RS, repre-
sentado pela 
conselheira e 
presidente da 
Comissão de 
Fiscalização, 
Maria Rita I. 
de Lemos, e 
pelo procurador 
jurídico, Ricardo 
Limongi, apre-
sentaram fotos 
de envolvidos

u g çDiv l a ão CRO/RS

dente Joaquim 
Cerveira.

O CRO/RS  
agradece publi-
camente a acolhi-
da de seus pleitos 
por parte da SJS e 
torce para pronta 
implantação das 
ações projetadas.
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Fórum aprova  à Saúde BucalPráticas Integrativas e Complementares

O CRO/RS esteve presente no Fórum 
para Regulamentação das Práticas Inte-
grativas e Complementares à Saúde Bu-
cal, ocorrido nos dias 5 e 6 de junho, em 
Brasília. O encontro contou com mais de 
300 participantes que votaram e aprova-
ram as seis práticas candidatas: Acupun-
tura, Fitoterapia, Homeopatia, Hipnose, 
Florais e Laserterapia.

Na opinião do Presidente do CRO/RS, 
Joaquim Cerveira, o Fórum em si, por sua 
perfeita organização, pelo alto nível dos 

debates que encenou e pela forma demo-
crática como aconteceu foi um grande 
sucesso. Nesse sentido, o Conselho Fede-
ral de Odontologia e seus funcionários, os 
Conselhos Regionais de Odontologia, em 
especial o Conselho Regional de Odonto-
logia do Distrito Federal, merecem nossos 
cumprimentos. “Quanto aos resultados, 
avaliamos que foram muito positivos para 
a Odontologia brasileira, e nos sentimos 
extremamente orgulhosos da representa-
ção do nosso Estado, que teve ativa e deci-

siva participação. 
Queremos, ainda, 
registrar nossa sa-
tisfação por termos 
sido o primeiro Con-
selho do Brasil a, 
concretamente, ini-
ciar essa discussão. 
Nesse sentido, não 
posso deixar de 
cumprimentar, tam-
bém, a Comissão 
de Terapêuticas 

Complementares à Odontologia do 
CRO/RS, por seu Presidente, Raul Antô-
nio Cruz”, enfatiza o presidente. 

Segundo o Presidente do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO), Miguel 
Nobre, o fórum foi audacioso, pois a 
Odontologia aprovou, de maneira demo-
crática e plural, não somente a regula-
mentação de práticas já existentes na polí-
tica nacional do SUS, como Acupuntura, 
Homeopatia e Fitoterapia. “Fomos além, 
tornando o CFO o primeiro conselho pro-
fissional no Brasil a regulamentar o uso da 
terapia floral – até então, na América Lati-
na, só Chile e Cuba haviam feito isso.” 
Para Miguel Nobre, a Hipnose e a Laserte-
rapia, práticas já consagradas na profis-
são, com grande número de casos clínicos 
e artigos científicos, também não poderi-
am ficar de fora. “No entanto, creio que o 
êxito maior foi a forma como a aprovação 
de cada prática foi construída, com muito 
debate, organização e embasamento cien-
tífico”, conclui.

A Comissão das Terapêuticas Comple-
mentares à Odontologia do CRO/RS tam-
bém participou do evento e seus mem-
bros são unânimes em avaliar que o resul-
tado foi extremamente positivo para a 
classe. O presidente da comissão, cirur-
gião-dentista Raul Antônio Cruz, salientou 
que a Acupuntura permite uma importan-
te gama de aplicações na Odontologia, 
especialmente no que se refere à dor. 
“Acredito que a partir de agora todas as 
práticas terão um grande desenvolvimen-
to, uma vez que a habilitação permitirá a 
ampla discussão e o incremento das pes-
quisas tão necessárias para torná-la cada 
vez mais parte integrante da posição atual 
universal, que é a Odontologia baseada 
em evidências.”

De acordo com o Cirurgião-dentista 
Gabriel Dias de Castro, dentro do grupo 
da Hipnose, houve momentos de muita 
discussão e exaltação de diferentes pon-
tos de vista. Todos os participantes pude-
ram expor suas sugestões e estavam de 

Representação gaúcha teve ativa e decisiva participação



JUNHO/JULHO - 2008

9Notícias

acordo que a Hipnose precisa ser mais 
divulgada entre os CDs, a fim de quebrar 
alguns preconceitos e para que todos (pro-
fissionais e pacientes) se beneficiem desta 
poderosa ferramenta de trabalho. “Foi 
muito importante a troca de experiência 
com os colegas para ver outras técnicas 
de indução, ouvir como estão utilizando a 
hipnose em seus consultórios e saber em 
quais Estados do país têm profissionais tra-
balhando com isto. Gostaria de destacar e 
dar ciência aos leitores que há profissio-
nais trabalhando com Hipnose desde o 
Rio Grande do Sul até o Ceará passando 
por Rio Grande do Norte, Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e 
Paraná.”

A Homeopatia, outra prática aprova-
da, é de baixo custo e possui grande 
poder resolutivo adequando-se à realida-
de da população brasileira, salienta a 
Cirurgiã-dentista Jussara Diffini Santa 
Maria. “Os pacientes que utilizam essas 
medicações tornam-se mais responsáveis 
e exigentes com sua própria saúde”. Na 

mesma linha de pensamento os Cirur-
giões-dentistas Yolanda e Paulo Ricardo 
Lopes da Silveira, esclarecem que a Home-
opatia reconhecida e habilitada trará um 
acréscimo de qualidade no processo de 
atendimento à população e no serviço 
público, a possibilidade de uma prática de 
qualidade e baixo custo, gerando novas 
discussões em torno do tema saúde-
doença.

Para a Cirurgiã-dentista Maria de Lour-
des Nunes da Silva, que atua na área da 
Odontologia Integral Antroposófica, a 
inserção da O.I.A neste processo histórico, 
é indiscutivelmente uma ampliação da 
arte de curar através da Odontologia. 
Segundo ela, este conhecimento abran-
gente que permeia todas as áreas da saú-
de, arte e educação, justifica por si só o 
apelo da população ao acesso a estes    
cuidados também pela classe odonto-
lógica (os medicamentos antroposó-   
ficos já são oficialmente reconheci-       
dos pela Resolução 465/2007-ANVISA). 

Fórum aprova  à Saúde BucalPráticas Integrativas e Complementares

O presidente do CRO/RS, CD Joaquim 
Cerveira, faz sua defesa para a regulamentação 

das práticas candidatas

Comitiva gaúcha durante o evento em Brasília

Lideranças da Odontologia e da política 
contribuíram para que as seis práticas 

integrativas fossem regularizadas 

As práticas integrativas e complementares à 
saúde bucal foram aprovadas em sua totalidade

Divulgação CRO/RS



O cirurgião-dentista Reges Kulczynski foi empossado 
no dia 02 de junho, como novo titular da Secretaria Muni-
cipal da Saúde de Camaquã. A solenidade ocorreu no 
Salão Nobre da Prefeitura e contou com a presença de 
autoridades, servidores, familiares e convidados. Com 40 
anos de profissão, o CD conquistou o cargo pelo trabalho 
que desenvolve junto à comunidade camaqüense, através 
do Conselho Municipal de Saúde e é um exemplo a ser 
seguido. Parabéns, Reges!

Informações
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Anvisa lança Diretório 
de Competências

Lançado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), o Diretório de Competências em Vigilância Sani-
tária (DCVisa) reúne, em um único lugar, informações 
sobre experiências e profissionais da área de vigilância 
sanitária.

No programa, o usuário encontra perfil específico, aca-
dêmico e profissional, bem como subsídios para fixar parâ-
metros para selecionar uma equipe multidisciplinar com 
especialistas de diferentes cidades. O DCVisa também con-
tém a base Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), composta por um 
número estimado de mais de um milhão de currículos.

O cadastramento no DCVisa é gratuito e pode ser feito 
pelo site http://dcvisa.anvisa.gov.br

Higienização das Mãos 
em Serviços de Saúde

O manual “Segurança do Paciente – Higienização das 
Mãos em Serviços de Saúde”, lançado durante o II Semi-
nário Nacional de Prevenção e Controle de Infecções em 
Serviços de Saúde, ocorrido entre os dias 12 e 15 de maio, 
já está disponível no site da Anvisa, no endereço: 
www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/manuais.htm

A versão impressa será lançada em breve.

Cirurgião-dentista é o 
novo secretário da saúde 

de Camaquã
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Glossário de Cabeça e Pescoço
Lançado pela Quintessence Editora Ltda., o Glossário de 

Cabeça e Pescoço, do Cirurgião-dentista e professor Eduar-
do Grossmann, é um valioso instrumento de consulta para 
os profissionais que atuam nas áreas biomédicas.

O material altamente didático é o resultado da pesquisa 
feita pelo autor em 600 artigos e livros e vem suprir uma 
lacuna existente na literatura científica da área da saúde. 
www.edugrmnn@ terra.com.br

Escovação perfeita
O Dentinho é um importante alia-

do dos pais e dos CDs para assegurar 
a saúde bucal infantil. Criado pelo 
Cirurgião-dentista Osmar Antônio 
Knob e pelo administrador Sérgio Cas-
tilhos em parceira com o grupo RGB 
do Brasil, de Caxias do Sul, o tempori-
zador visa padronizar e estimular o 
bom hábito de escovar os dentes atra-
vés de luzes que dividem a arcada den-
tária e medem o tempo da escovação 
para cada região. O Dentinho foi lan-

çado oficialmente no 26º Congresso Internacional de Odon-
tologia de São Paulo, e já pode ser encontrado na rede Dro-
gabel de farmácias, Dental Bussinger (Rio Grande e Pelotas), 
Dental Klymus e Muller, e via Internet na Dental Express 
para todo o Brasil pelo website www.prevencaoexpress-
.com.br. Nos próximos meses estará a venda nas melhores 
farmácias e mercados.

Maiores informações no website www.dentinho.net 

Abrace essa causa 
você também!

O CRO/RS se solidariza com a Campanha do Agasa-
lho 2008 e precisa da sua ajuda. Inscrito, quando compa-
recer ao Conselho, aproveite para trazer aquele agasalho 
fora de uso, pois ele será muito útil para alguém. Todas as 
peças arrecadadas serão doadas para entidades carentes.

Não seja apenas um espectador. Colabore, participe! 

Matriz: Porto Alegre/RS - Av Goethe, 23 loja 08 -  Telefone/FAX: (51)3013-7041 - Celular: (51)8162-8400
Filial: Caxias do Sul/RS - Rua Bento  Gonçalves, 1280 loja 10 - Celular: (54)9971-7512

Email: menphis@menphis-rs.com.br            Site: www.menphis-rs.com.br

Assistência Técnica Nacional
Dabi Atlante

Fabricação própria de móveis  
Modulados ou sob medida.

Fotoclareador  R$ 600,00Ultrasom R$ 1.150,00

Autoclave Sercom 12l INOX
A vista R$ 1.990,00

RX Procion 70KVP
R$ 3.050,00

Braço articulado DVDENT
R$ 1.490,00

c/monitor +R$ 550,00
Promoçao imperdível

Compressor FIAC
1 consultório isento de óleo

30 litros modelo 7/30
R$ 1.605,00 a vista

Outros produtos odontológicos, acesse o site http://www.menphis-rs.com.br
  Comércio de peças de equipamentos multimarcas.

     Troca de estofamentos em PVC/PVCRON
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A vista R$ 295,00 
Na troca, mais

20% de desconto

Filtro de Ar AZUL 1/4”

Micro Câmera c/ fio
 a vista R$ 3.150,00

Micro Imagem 

Linha de periféricos D700

R$ 4.560,00

a p rtir e  5 ,00a d R$ 1 7 *
* ar e s f a  ABp c la  ix s N

 

MPR-124 a vista R$ 285,00

Mocho D700 R$ 280,00

Contra-ângulo 
Endodontia 
R$ 1.580,00

Localizador Apical
SmarPex  - META

R$ 1.790,00

Contra-ângulo Implante 
a partir de  R$ 1.280,00

Promoção:
 interactive + 3.560 imagens R$ 980,00

2007 + 1.500 imagens R$ 690,00
Dental View 2.0  92 animações R$ 480,00

Maleta odontologica
R$ 1.500,00

Contra-ângulo 
ANTHOGYR

Agora na
Versão Cart

e: Ligu
(51)3013 7- 041

Informações
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Campanha

Gincana  e SESCCRO/RS
Em parceria com o CRO/RS o Pro-

grama Sorrindo para o Futuro, do 
SESC, incluirá, neste ano, uma ginca-
na escolar com o objetivo de promo-
ver a educação em saúde bucal junto 
às crianças de escolas públicas distri-
buídas pelo Estado. 

O lançamento da primeira tarefa a 
ser executada pelos alunos partici-
pantes será no Dia do Professor 
(15/10), data em que a gincana será 
oficialmente aberta seguindo até o 
dia 30 de outubro

Campo Bom recebe premiação
O CRO/RS entregou ao município 

de Campo Bom, no dia 13 de maio, o 
prêmio pelo primeiro lugar no Projeto 
Rio Grande Sorriso.

Instituído pelo Conselho, em par-
ceria com a Secretaria Estadual da Saú-
de e com a indústria e comércio odon-
tológico (Odontotec e KaV Equipo), o 
projeto avalia a qualidade da saúde 
bucal e o atendimento odontológico 
prestado nas localidades. Como prê-
mio pelo melhor desempenho entre 
os participantes, Campo Bom recebeu 
um consultório completo, patrocina-
do pela KaVo. 

E no próximo dia 25 de julho, a 
cidade de Caçapava do Sul, terceira 
colocada no Rio Grande Sorriso 2007, 
receberá sua premiação, um kit odon-
tológico patrocinado pelo Conselho. 

Como prêmio pelo primeiro lugar alcançado no Rio Grande Sorriso, 
Campo Bom recebeu um consultório completo patrocinado pela KaVo

Divulgação CRO/RS
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Evento

CRO/RS sedia reunião conjunta entre CFO 
e Conselhos Regionais do Sul do país

Ocorreu no dia 10 de julho, na sede 
do Conselho Regional de Odontologia 
do Rio Grande do Sul (CRO/RS), uma 
reunião entre o Conselho Federal de 
Odontologia (CFO) e os CROs da 
região Sul, onde estiveram presentes, 
como convidados, os Presidentes do 
CRO/SE, Tadeu Augusto Santana; 
CRO/RJ, Afonso Fernandes Rocha; e 
CRO/ACRE, Álvaro Luiz do Nazareth.

Durante o encontro foram ampla-

mente discutidos temas de suma 
importância para a classe como cria-
ção de grupos técnicos para fazerem 
parte das Comissões de Estudo da 
ABNT, competência do CD para emis-
são de laudo radiológico odontológi-
co, revisão e reavaliação do regimento 
eleitoral, processo ético como impedi-
mento de cancelamento, clínicas e pro-
fissionais irregularmente inscritos e o 
poder do Conselho para impedir esta 

atividade, entre outros.
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Visibilidade

Seminário da 
Municipalização 

da Saúde
A conselheira Maria Rita Ibañez de Lemos e o co-

laborador Álvaro Forte representaram o Conselho 
Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul 

(CRO/RS) no 20º Seminário da Municipalização da 
Saúde ocorrido em 03 de junho. No encontro, a cirur-
giã-dentista ministrou palestra sobre a situação atual 
da Odontologia no Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento, que aconteceu no Centro de Eventos 
do Hotel Dall Onder, na cidade serrana de Bento Gon-
çalves, contou também com a presença do Cirurgião-
dentista Andrew Pacheco, do Sindicato dos Odonto-
logistas no Estado do Rio Grande do Sul (SOERGS), 

convidado do CRO/RS para tecer esclarecimentos 
sobre regime de contratação e salários dos Cirur-
giões-dentistas.

No estande do CRO/RS foi distribuído material 
de divulgação de ações da classe odontológica e o re-
gulamento completo do Projeto Rio Grande Sorriso.

Conselho marcou presença na 
2 ª Jornada Odontológica

O CRO/RS esteve presente, no dia 06 de junho, na 2ª 

Jornada Odontológica ABO, realizada na cidade de Bagé. 

Os participantes, que lotaram o auditório com a presença 

de várias categorias de inscritos, puderam conferir impor-

tantes palestras de interesse da classe odontológica.

O evento teve como palestrantes os conselheiros Flá-

vio Borella, José Elvídio G. Pinto de Moraes e o procurador 

jurídico Ricardo Limongi, que explanaram respectivamen-

te sobre o sistema CRO/RS e suas atribuições; os prontuá-

rios eletrônicos e a certificação digital; e a relação da Previ-

dência Social com o Cirurgião-dentista. Na palestra do conselheiro Flávio Borella, os participantes tiveram 
esclarecimentos sobre o CRO/RS e suas funções

A diretoria do CRO/RS e a presidente da Comissão de 
Fiscalização, Maria Rita Ibanez de Lemos, participaram em 
31 de maio, de reunião com profissionais da Odontologia 
de Não-Me-Toque. 

A pauta, proposta pela classe odontológica local, teve 
como finalidade resolver alguns problemas existentes no 
município com relação ao exercício ilegal da profissão. 
Após duas horas de discussões foram definidas estratégias 
conjuntas para o enfrentamento da situação. 

Na avaliação da diretoria e demais profissionais, o saldo 
do encontro foi extremamente positivo. 

CRO/RS se reúne 
com profissionais 
de Não-Me-Toque

Conselheiros do CRO/RS e Cirurgiões-dentistas de Não-Me-Toque 
definiram estratégias conjuntas para combater o exercício ilegal

Divulgação CRO/RS
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Convênio

CRO/RS fecha convênio com 
RS Hotéis e Restaurantes Ltda

O CRO/RS, mais uma vez com o intu-
ito de propiciar bem-estar aos seus inscri-
tos, firmou convênio com a rede hotelei-
ra RS Hotéis e Restaurantes Ltda. Com 
isso o profissional dentista terá descon-
tos de até 30% sobre as tarifas de balcão 
nos hotéis Ornatus Palace Hotel, em 
Porto Alegre, e no Candeeiro da Serra – 
Hotel & Spa, em Salvador do Sul.

O Ornatus Palace Hotel, localizado no 
centro de Porto Alegre, próximo das 
casas dentárias, e com toda a infra-estru-
tura que contempla conforto, segurança 
e tecnologia, é uma ótima opção para o 
cirurgião-dentista que vem à capital par-
ticipar de seminários, congressos, etc. 

Já o Candeeiro da Serra – Hotel & 
Spa, possui uma infra-estrutura voltada 
ao lazer e bem-estar com piscina térmi-
ca, aulas de hidroginástica, Programas 
Spa e Anti-stress, sem contudo, deixar 
de lado exigências da vida moderna co-
mo Internet via Wireless e onde o hóspe-
de também pode desfrutar de uma das 
mais belas paisagens da Serra Gaúcha.

Para maiores informações:
Ornatus Palace Hotel
Fone: (51) 3221 4555
ornatus@rshoteis.com.br
Candeeiro da Serra – Hotel & Spa
Fone: (51) 3638 1311
candeeiro@rshoteis.com.br

Ornatus Palace: Como dade e con-

  difort o c nt   r o egre

o n  e ro de Po t Al

Candeeiro da Serra - Hotel & Spa: 
Encanto colonial em meio à Serra Gaúcha
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Opinião

               Localizados a RUA MARIANTE, 895 - RIO BRANCO - POA/RS (próximo ao Viaduto Silva Só) 
                         FONES 51-3321.4422 E FONE FAX 51-3330.8391

DENTAL STYLLO
ASSISTÊNCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

HERMES PEREIRA

Conserto de Equipamentos, Pontas e Periféricos.
Consulte nossos serviços!! Atendemos Todas as Marcas

dentalstyllo@hotmail.com

No próximo dia 18 de agosto, o 
CRO/RS promoverá, com apoio 
da ABO/RS, um debate entre os 
candidatos a prefeito de Porto Ale-
gre e a classe odontológica. Será a 
oportunidade para conhecermos 

os programas de cada um relaciona-
dos à área da saúde, especialmente a 
bucal. Já estão confirmadas as pre-
senças de Luciana Genro (PSol) e de 
Manuela D'Ávila (PC do B).   

Debate com candidatos à 
Prefeitura de Porto Alegre

Evento

O debate será na sede da ABO (rua 
Furriel Luiz Antônio de Vargas, 134), 

às 19h30.

Ética odontológica
Recentemente, os gaúchos tive-

ram a oportunidade de assistir, atra-
vés de uma promoção do grupo RBS, 
a um importante debate sobre a 
ética na sociedade. Naquela ocasião, 
o consenso entre os ilustres debate-
dores foi que a grande crise que a 
sociedade brasileira enfrenta é 
moral. Nesse sentido é que gostaría-
mos de fazer algumas reflexões 
sobre a ética odontológica. Em pri-
meiro lugar, a Odontologia não está 
e nunca esteve dissociada desse con-
texto social. Ora, sendo assim, esta-
mos também enfrentando uma crise 
ética, que tem suas peculiaridades e 
que passam, inicialmente, pela pró-
pria natureza dessa ética, ou seja, 
uma ética baseada em normas deon-
tológicas. Aqui, encontramos o 

ponto de partida de nossas dificulda-
des nesse campo. A infração à nor-
ma, independentemente de sua 
dimensão ou de suas conseqüências, 
é em si uma afronta à deontologia 
que rege nossa conduta. Vamos nos 
ater a algumas infrações que têm 
ocorrido no dia a dia da nossa práti-
ca, na maioria das vezes com a con-
corrência dos nossos colegas Cirur-
giões-dentistas, como por exemplo: 
indução aos profissionais auxiliares 
realizarem procedimentos fora de 
suas competências; contratação de 
pessoas sem qualquer qualificação 
específica para realizarem procedi-
mentos de competência exclusiva de 
Cirurgião-dentista; permissão para 
que profissionais com inscrição em 
outros Estados realizem, rotineira-

mente, procedimentos em seus con-
sultórios, em nosso Estado. Quando 
isso acontece estamos, de alguma 
maneira, negligenciando o compro-
misso ético que temos com a nossa 
profissão e, de alguma forma, esti-
mulando outras condutas antiéticas 
que podem ser de maior gravidade.

Esse descuido pode ter como con-
seqüência muito mais do que a sim-
ples infração ao Código de Ética 
Odontológica, capaz de gerar graves 
e irreparáveis perdas para a saúde 
das pessoas. É pensando nesse com-
promisso que assumimos desde o 
nosso juramento profissional, com a 
saúde e a qualidade de vida das pes-
soas, que reiteramos a necessidade 
de repensarmos nossas condutas.
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PARA USO DOS CORREIOS

MUDOU-SE

DESCONHECIDO

RECUSADO

FALECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

ENDEREÇO INSUFICIENTE

CEP

NÃO EXISTE Nº INDICADO

INFORMAÇÃO ESCRITA PELO 
PORTEIRO OU SÍNDICO

___/___/___

______________________________
RESPONSÁVEL

REINTEGRADO AO SERVIÇO

POSTAL EM ___/___/___

Odontologia

O presidente e o procurador jurí-
dico do CRO/RS, Joaquim Cerveira 
e Ricardo Limongi respectivamen-
te, estiveram no dia 1º de julho, na 
sede da ABO Nordeste, em Caxias 
do Sul. A convite do colega César 
Moreira, presidente da entidade, 
trataram de assuntos de interesse 
da classe, como as novas regras 
estabelecidas pela ANS com rela-
ção às internações hospitalares e 
exames complementares requisita-
dos pelos Cirurgiões-dentistas.

Participaram do encontro, além 
de um número expressivo de cole-
gas das áreas de CTBMF e Orto-
dontia da região, Sérgio Callegari, 
presidente do Sindicato dos Odon-
tologistas de Caxias do Sul e Epa-
minondas Rosa da Silva, Delegado 
Regional do CRO/RS.

Na avaliação do presidente do 
CRO/RS, o encontro foi extrema-
mente proveitoso, pois oportuni-
zou o esclarecimento de diversas 
dúvidas sobre a matéria. 

Requisição de 
internações e 

exames por CDs 
é tema de 

reunião em 
Caxias do Sul

Empossado no dia 14 de julho, o 
Plenário do Conselho Regional de 
Odontologia do Rio Grande do Sul 
eleito no pleito realizado em março.

De acordo com o presidente Joa-
quim Cerveira, a gestão 2008/2010 
continuará fortemente em três li-
nhas de ação: aproximação cada 
vez mais efetiva com os profissiona-
is do interior do Estado; divulgação 
para a sociedade sobre a importân-

CRO/RS gestão 2008/2010
cia da saúde bucal; e interpretação 
dos principais anseios da classe.

“O Plenário assume consciente 
do desafio que significa correspon-
der à confiança depositada e pro-
mete muito empenho e trabalho na 
consecução dos objetivos. Para isso, 
conta também com um quadro fun-
cional cada vez mais capacitado.” – 
afirma o presidente. 

Plenário assume 
para a gestão 
2008/2010

Os membros efetivos. Da esquerda para a 
direita: Maria Rita I. de Lemos, Flávio Borella, 
Joaquim Cerveira, José Elvídio Giffoni P. de 
Moraes, Magalí Guerra de A. Neves Lora

Diretores Flávio Borella, Joaquim Cerveira e 
José Elvídio Giffoni P. de Moraes

Posse


