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Sistema de videoconferências já está
otimizando a comunicação no CRO-PR

No  dia 20 de abril foi realizada a primeira 

reunião do CRO-PR utilizando-se  videoconferên-

cia.  Estiveram reunidos os membros da Comissão 

de Odontologia Hospitalar, a Conselheira Gilce 

Czlusniak,  Liliane Nanci  em  Curitiba  e  Rosângela  

Pironti  de  Castro  em  Ponta  Grossa. 

A  reunião foi um sucesso e é mais  uma  iniciati-

va  bem  sucedida  de  mudanças  da  nova  gestão.

O Aplicativo do CRO-PR
já está disponível

Você já pode baixar o aplicativo do CRO-PR 

disponível para Android e I Phone.

O aplicativo tem 8 funcionalidades, sendo 3 

delas voltadas à interação via formulários, 3 

informativas e 2 ferramentas com interação e 

resultado.

O aplicativo foi desenvolvido para dar maior 

facilidade de contato e maior exposição e trans-

parência às ações desenvolvidas no conselho.

Confira:

Financeiro: permite o envio de formulário para 

solução de dúvidas sobre as anuidades e recolhimen-

to de taxas.

Notícias: acesso direto às notícias publicadas 

também no portal do Conselho.

Transparência: acesso aos dados autárquicos 

conforme determina a lei de Transparência

Denúncia: Formulário para envio de denúncias 

(texto e fotos) de infrações éticas, onde a denúncia 

pode ser feita sem identificação do denunciante. A 

denúncia feita pelos colegas gera uma ação de 

fiscalização e caso seja verificada a infração, o próprio 

CRO-PR faz a denúncia e o processo corre em 

segredo de justiça.

Fale com o Presidente: canal exclusivo para 

Cirurgiões Dentistas inscritos no CRO-PR. Por esta 

razão, é necessário validar o CPF de forma a se 

identificar se o usuário é mesmo um inscrito.

Código de Ética: Versão atualizada do Código de 

Ética Odontológica, que está disponível para consulta 

de todos os profissionais e quem mais baixar o 

aplicativo.

Profissionais: Relação de profissionais inscritos 

no CRO-PR, que irá apresentar os dados de cadastro 

no CFO, sendo que os endereços físicos, telefone e 

email serão os de uso comercial.

Classificados: a nova versão dos classificados, 

solicitados por inúmeros profissionais, estará dispo-

nível para anúncios que esteja em conformidade com 

o código de ética e que respeitem a legalidade em 

todas as suas formas, clínicas, trabalhistas e 

comerciais.
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Prestação de Contas com transmissão on-line
No dia 8 de Junho foi transmitida ao vivo pela internet 

a Audiência Pública de prestação de contas do exercício 

de 2016. A mesa formada pelo presidente Dr. Aguinaldo 

Farias, o secretário Dr. Claudenir Rossato e o presidente da 

comissão de tomada de contas Dr. Abrilino de Souza Ramos, 

iniciou audiência com apresentação de um relatório de um 

ano da nova gestão do - , seguida pela apresentação CRO PR

da prestação de contas, contando com a participação pública 

presencial e com a disponibilização de um canal de 

participação via WhatsApp. Estiveram presentes na 

audiência os conselheiros Dra. Gilce Czlusniak, Dra. Vânia 

Portela Ditzel Westphalen e o Dr. Irati Luis Michelon Pirolla, 

além dos ex-presidentes, Dr. Edson Milani e Dr. Roberto 

Cavalli.

As contas foram apresentadas durante aproximadamen-

te 45 minutos após o que foi aberta a participação pública 

aos presentes e também foram respondidas as perguntas 

realizadas via WhatsApp e ao que se seguiu a aprovação.

Os dados apresentados estão disponíveis para 

consulta no portal transparência do - .CRO PR

Restabelecendo a ordem no CRO-PR

Neste primeiro semestre de 2017 nos concentra-

mos nos princípios básicos definidos pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) na busca 

incansável da confiança dos Cirurgiões Dentistas no seu 

conselho de classe e dos nossos colaboradores da 

autarquia, na nossa perseverança em executar o plane-

jamento de gestão. 

Transparência

Investimos na transparência total com prestação de 

contas on-line e ao vivo com a possibilidade de críticas e 

sugestões em todo o Estado.

O site do CRO-PR apresenta no Portal da Trans-

parência, a relação detalhada de diárias, salários de 

colaboradores e demais despesas. Teremos novidades 

com o lançamento de nosso aplicativo para celulares. 

Controle externo em tempo real.

Equidade

Não há privilégios na nossa gestão e o tratamento 

justo é direcionado à todos, considerando seus direitos e 

deveres, frente às leis e o Código de Ética Odontológica. 

Não há intrigas pessoais acima da gestão e o tão famoso 

coronelismo foi erradicado com a união das entidades 

de classe e aproximação dos profissionais inscritos. 

Prestação de Contas 

A prestação de contas, além da novidade de ser o 

primeiro conselho de classe a prestar contas com trans-

missão on-line e em tempo real, foi realizada segundo 

nosso caderno de propostas durantes as eleições. Foram 

alguns anos de gestão exclusivamente cartorial e resta-

belecer a ordem era urgente e necessário. Estamos 

devendo uma resposta em relação aos planos odontoló-

gicos, os quais serão objeto de discussão neste segundo 

semestre. Entre o plano odontológico que desvaloriza 

nossa profissão e o Cirurgião Dentista que se submete, 

há uma perversa cumplicidade. Sozinhos não mudare-

mos nada e a responsabilidade corporativa dos profis-

sionais, juntamente com a união das entidades, será o 

único caminho de moralizar esta relação entre planos 

odontológicos e profissionais.

Responsabilidade Corporativa

O aumento de despesas da autarquia estava sem 

controle e não havia modelo de gasto com pessoal. Todo ano 

os aumentos salariais não se baseavam nas receitas e, a 

curto prazo, geraria um déficit incontrolável. Hoje, as despe-

sas são baseadas na arrecadação e um novo acordo coletivo 

de trabalho foi realizado por dois anos e, de forma consis-

tente, por várias gestões na mudança de nosso regimento 

interno. 

Também haverá uma reestruturação das regionais e de-

legacias on-line serão implementadas no projeto “O CRO-

PR vai até você”, onde por meio de aplicativo, site e ligações 

0800 (sem custos) será possível atender os colegas de forma 

rápida e eficiente. Não se justifica regionais com dois cola-

boradores atenderem apenas 12 inscritos, sendo que pode-

se realizar as mesmas solicitações por meio eletrônico.

Restabelecemos a ordem no processo de governança e 

voltamos nossos olhos para a união da classe odontológica, 

uma filosofia de trabalho da nova gestão do CRO-PR.

Nos aproximamos das entidades de classe, das entida-

des de ensino e dos demais conselhos regionais na busca da 

valorização profissional. Estamos atentos para que a profis-

são seja exercida com ética e respeito entre colegas e que os 

profissionais liberais , contratantes e contratados cumpram 

sua obrigação com a sociedade, sem mercantilismo e com o 

foco no paciente.

Preventivamente, estamos trabalhando, juntamente 

com os coordenadores de cursos de Odontologia, para 

que desde o ensino, uma nova visão seja adotada sobre 

ética e legislação, por meio de ajustes nos currículos dos 

cursos, assim como entendemos que o estado deva 

fornecer condições de trabalho aos Cirurgiões Dentistas 

da rede pública e deve valorizar o trabalho da iniciativa 

privada no setor de saúde, simplificando processos e 

desonerando a atividade odontológica.

O CRO-PR defende os direitos dos Cirurgiões Den-

tistas nas atividades clínicas, no direito do trabalho, na 

organização da Odontologia pública e na defesa do con-

sumidor, comprovada nos termos de cooperação com 

entidades como o Ministério do Trabalho, Secretaria de 

Saúde Estadual e as municipais, com a Vigilância Sanitá-

ria, o Procon e o Sesc, além de buscar apoio político para 

que a saúde bucal, no estado e nos municípios, tenha em 

seu comando um Cirurgião Dentista.

Apoiamos e praticamos a integração entre os Con-

selhos Regionais, recebendo a reunião da Comissão do 

CFO para discussão e sugestão de alteração da lei 4324, 

recebendo os Presidentes dos CRO’s de todo o país, que 

juntos discutiram uma nova visão para a Odontologia 

brasileira.

Temos professado que o CRO-PR é a casa do Cirur-

gião Dentista, onde se trabalha para a valorização do 

profissional nas áreas clínica, ética, trabalhista e da re-

presentatividade da Odontologia como segmento pri-

mordial da saúde global do cidadão.

Quando dizemos que a saúde começa pela boca, co-

locamos o Cirurgião Dentista em primeiro lugar.  Aguar-

dem as novas campanhas publicitárias de valorização 

profissional.

Aos Cirurgiões Dentistas e demais inscritos, pedimos 

um período de confiança na nossa autarquia.  A imagem 

desgastada por inoperância de gestão durantes os últimos 

25 anos trouxe à tona o excesso de profissionais, de cursos 

de Odontologia e consequente concorrência desleal.

Novos caminhos para a Odontologia paranaense 

começam a surgir e depende de nós escolher o nosso 

futuro. Não deixem de ler as matérias e confiram nossas 

realizações.
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É sabido que o -  tem uma atuação bastante enérgica quanto à avaliação do CRO PR

conteúdo dos materiais de publicidade, uma vez que essa é uma das premissas de atuação do 

conselho, em função de preservar a concorrência leal na Odontologia, dando equalidade de 

oportunidade aos diversos níveis econômicos dos colegas 's e assegurando que a CD

Odontologia não seja mercantilizada ou tratada de forma que manche a imagem do Cirurgião 

Dentista.

A partir dessa realidade, algumas empresas de Odontologia acabaram adotando a prática 

de elaborar materiais dentro do Código de Ética e contratar e treinar profissionais (comis-

sionados), para utilizar uma abordagem agressiva, onde o que é proibido pelo , acaba sendo CEO

utilizado como argumento de convencimento e configurando o assédio ilegal aos transeuntes 

de vias públicas e locais de alta concentração de pessoas, quando são oferecidos benefícios e 

apresentados valores para tratamentos sem que seja 

feita a consulta necessária para verificação da real 

necessidade do paciente ou mesmo oferecendo brindes 

ou vantagens para quem imediatamente entrar nas 

clínicas para fazer a avaliação.

No dia 19 de janeiro, o Presidente do Conselho Dr. 

Aguinaldo Farias, o secretário, Dr. Claudenir Rossato e o 

procurador jurídico do - , Dr. Alexandre C RO P R

Mazzetto, acompanharam os fiscais em uma ação nas 

ruas do centro de Curitiba para analisar ação de 

panfleteiros e puderam constatar as abordagens que 

ferem as normas do Código de Ética Odontológica.

Desta forma, constatou-se que a ação de panfle-

tagem é irregular e criminosa e essa experimentação 

em campo serviu para elucidar a necessidade de 

melhorar as condições legais para ação dos fiscais.

A partir disso, a Diretoria estudou e discutiu o 

assunto e no dia 16 de fevereiro, emitiu uma Decisão 

que proíbe a distribuição de panfletos (e materiais 

similares) nos locais públicos, sendo dado o prazo de 30 

dias para adequação. Assim, a partir do dia 16 de março 

de 2017, está proibida a panfletagem e/ou abordagem 

de pessoas em vias públicas e tornou-se cabível o 

processo Ético aos profissionais ou empresas que 

insistam em realizar ações desse tipo.

Estes são os novos caminhos que a nova diretoria 

está abrindo, na defesa da classe e dos profissionais 

que trabalham de maneira ética.

Diretoria comprova abordagem ilegal e toma medidas
para cessar tentativas de burlar o código de ética.

Fiscalização sobre a panfletagem

Universidade Federal do Paraná
Odontólogos de 1966 - 50 anos de formatura

04-03-2017 - Reencontro de grande emoção e inesquecível, foi 

marcado com missa na catedral, fotos escadaria felicidade, e jantar 

festivo, onde um grande telão relembrou o tempo da facilidade e 

homenagem aos falecidos. Contamos com a presença de muitos cole-

gas e familiares que vieram de lugares distantes para comemorar.

Obrigado meu Deus pelos anos decorridos e pelos caminhos que 

trilhamos e pela grande vitória de hoje estamos reunidos. 

Todos agradecem o empenho da Dra. Isueli Andraus pela festa!
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Projeto Inodonto incubadora Odontológica
logistas do Estado do Paraná) buscou alternativas para auxiliar 

o Cirurgião Dentista recém-formado, assim surgiu o projeto 

INCUBADORA ODONTOLÓGICA , uma parceria entre a Fo-

mento Paraná, Consultório Legal, Odontoprev e .SOEPAR

Os interessados podem se inscrever no site do  SOEPAR

(www.soepar.org.br) informando a cidade pela qual tem 

interesse, todo o treinamento e formatação do consultório 

levará em conta este fator, o recém-formado terá condições e 

consultoria para elaborar um plano de negócios específico para 

seu consultório, independente da cidade onde pretende se 

instalar.

Este processo será realizado em Curitiba, nas instalações 

do , entre 3 e 8 de julho, sem custos para os partici-SOEPAR

pantes, o objetivo é fornecer os subsídios necessários para que 

os Cirurgiões Dentistas recém-formados ou não, possam atuar 

com mais conteúdo e segurança, somando o conhecimento 

técnico com as habilidades administrativas e pessoais, 

necessárias para o sucesso de um empreendimento 

odontológico. Durante este processo haverá acompanhamen-

to por profissionais que realmente conhecem o funcionamen-

to de um consultório odontológico, estarão envolvidos profis-

sionais das áreas de contabilidade, direito, RH, planejamento, 

administração e marketing para o treinamento presencial e 

elaboração do plano de negócios, após o início das atividades 

no consultório os participantes contarão com consultoria 

especializada na área odontológica.

O Dr Fabiano Augusto Sfier de Mello, presidente do 

SOEPAR acredita que esta iniciativa contribuirá para a 

inserção do recém-formado no mercado de trabalho, 

construindo uma nova odontologia, mais ética, mais forte e 

mais unida.

mail marketing finalizando com a elaboração de um plano de 

negócios para cada participante.

O plano de negócios além de orientar o Cirurgião Dentista 

na montagem do consultório será utilizado no pedido de 

financiamento junto a Fomento Paraná.

Desde o dia 04 de abril, quando o curso presencial foi 

encerrado estão sendo realizados encontros online a cada 

semana para dar continuidade ao curso, nestes encontros as 

dúvidas são discutidas pelo grupo e no dia 27 de maio será 

realizado um encontro presencial com os participantes no 

SOEPAR, para entrega dos certificados e encerramento oficial 

do curso, neste dia os participantes assistirão a uma 

programação especial de palestras, todas voltadas ao 

gerenciamento e marketing de consultórios. A próxima turma do 

PROJETO INODONTO está programada para o período de 03 

a 08 de julho, mantendo o mesmo programa voltado ao 

gerenciamento e marketing de consultórios.

O objetivo do projeto é capacitar o Cirurgião Dentista, para 

que tenha conhecimento administrativo, capital para o 

investimento e saiba como será depois do consultório montado.

É nesta realidade que o  (Sindicato dos Odonto-SOEPAR

No final de março o PROJETO INODONTO, tornou-se 

realidade com a realização do primeiro curso de capacitação 

em gerenciamento e marketing de consultórios, Cirurgiões 

Dentistas de Curitiba, Colombo, Rio Branco do Sul, Maringá e 

Paranavaí reuniram-se no SOEPAR durante 08 dias para 

assistir aulas de planejamento estratégico, gerenciamento de 

serviços, formação de preços e marketing, ministradas pelo 

coordenador do projeto Álvaro Irineu Mulatti.

Além das aulas eles também tiveram a oportunidade de 

conversar com o Dr Fabiano Augusto Sfier de Mello, presidente 

do SOEPAR, que falou sobre a atuação do SOEPAR e os 

projetos futuros do sindicato.

O projeto recebeu também palestras específicas sobre as 

linhas de crédito da Fomento Paraná, sobre convênio 

odontológico da Odontoprev e contaram com a presença de um 

contador, um advogado e uma coach que acrescentaram ao 

curso temas destas áreas. Dentre os participantes estavam 

recém formados e Cirurgiões Dentistas que já atuam no 

mercado, porém sem consultório próprio, além disto alguns dos 

alunos estão cursando mestrado e doutorado.

O conteúdo do curso abordou as situações que acontecem 

nos consultórios odontológicos, como a falta de planejamento, 

dificuldades em organizar a agenda, impostos vigentes, 

relações trabalhistas, relacionamento com prestadores de 

serviço, relacionamento com pacientes, cálculo de preço dos 

procedimentos, o que é necessário fazer para abrir um 

consultório, qual a melhor opção entre pessoa jurídica e pessoa 

física, registro de funcionários, direito do consumidor, 

elaboração de contratos, contabilidade, seleção, recrutamento 

e contratação de colaboradores, planejamento de marketing, 

propaganda, presença na internet com site e redes sociais, e-

A nova gestão do C RO-P R tem buscado os 

instrumentos legais para coibir práticas irregulares, 

como anúncios de preços, doação de brindes ou 

facilidades, abordagem em vias públicas (quando pro-

cedimentos irregulares são falados em vez de impres-

sos) e mesmo a venda de materiais odontológicos por 

leigos, etc. 

A aproximação de entidades como Vigilância 

Sanitária, PROCON e Ministério do Trabalho, na inten-

ção de proteger a dignidade da Odontologia e proteger a 

população de formas mercantilistas de abordagem e 

captação de clientes.Desta forma, temos conseguido 

algumas vitórias na esfera judicial, em que tivemos duas 

liminares contra empresas que insistem em trabalhar de 

forma irregular.

Foram deferidas LIMINARES contra as empresas 

ODONTO-EXCELLENCE e ORALSIN, que além de 

diversos processos éticos tramitando perante o CRO-

PR, tem agora, contra elas, Decisões Judicial através de 

ação civil pública, que determinaram às empresas e toda 

sua rede de franqueados estão proibidos de utilizar 

quaisquer formas de publicidade feitas de forma 

irregular e ilegal, com prazo de 10 dias para sua 

adequação, sendo que o descumprimento acarreta 

CRO-PR consegue liminares
contra anunciantes irregulares

aplicação de R$ 1.000,00 de multa diária e crime por 

desobediência judicial.

Cabe salientar que os processos éticos do CRO-PR 

tem efeito e são acatados em sua grande maioria pois 

somos uma classe consciente. Porém, os reincidentes e 

contumazes são acionados nas demais vias legais. Em 

todos os casos, os processos tem diversas fases e cada 

fase com seu tempo legal de processamento, além de 

ocorrer em sigilo, como manda a Lei.

A nova gestão do CRO-PR tem sua ação pautada na 

legalidade e só pode comunicar fatos conforme sejam 

encaminhados em suas instâncias, para então serem 

divulgados a público, assim como será feito, a seu termo, 

em diversos outros casos que estão sendo tratados da 

mesma forma legal, para que não se tenha dúvidas sobre 

qualquer diferença de tratamento, seja em benefício ou 

perseguição deste ou daquele que não obedece o Código 

de Ética Odontológica.

Convocamos os colegas que trabalham de forma 

ética e legal, a continuarem a denunciar abusos e confiar 

no trabalho dos setores de Fiscalização, Ética e Jurídico 

deste conselho. Para isso, o CRO-PR tem um número 

exclusivo que deixa o processo de denúncia bastante 

dinâmico: WHATSAPP   41  99219 - 0251

O CRO-PR também obteve uma liminar que 

PROIBIU a empresa DENTAL CREMER de veicular a 

campanha DENTAL WEEK.

Conseguimos mais uma vitória a favor de uma 

Odontologia Ética, com a liminar expedida por Juíza 

Federal, constando "que a ré se abstenha de anunciar a 

campanha denominada DENTAL WEEK que promove 

descontos, ou qualquer outra campanha que venha a 

ferir o Código de Ética Odontológica, por todos os meios 

de anúncios e veículos de publicidade”.

Este é mais um resultado, que vem através da 

atenção e fiscalização aos anunciantes irregulares, que 

insistem em denigrir a imagem do Cirurgião Dentista 

por meio de ações irregulares.

Esta é a saída para irmos além das medidas 

administrativas, as quais são tomadas e não podem ser 

levadas a público por correrem em segredo de justiça, o 

que faz com que alguns colegas questionem a ação 

sobre denúncias, mas que nesses momentos seja visto 

que o CRO-PR está atento e tomando todas as medidas 

legais em defesa da Odontologia.

E a Ética vale para todos.
Inclusive às Dentais

SOEPAR



CRO news - Informativo do Conselho Regional de Odontologia do Paraná

Presidente do CRO-PR recebe a nova
Coordenadora de Saúde Bucal do Paraná

  O Presidente do - , Dr. Aguinaldo Farias, recebeu no dia 31 de janeiro, a nova CRO PR

coordenadora de Saúde Bucal do Paraná, Dra. Érika Feller em uma reunião em que 

estiveram presentes o novo diretor da Segunda Regional de Saúde, Dr. Guilherme 

Fernandes Graziani, o Dr. Celso Russo, presidente da -  e o Dr. Fabiano Sfier de ABO PR

Mello presidente do .SOEPAR

Foram discutidos diversos assuntos, entre eles a importância da gestão da 

Odontologia na elaboração dos programas de saúde pública e a união da Classe 

Odontológica promovida pelo -  em conjunto a -  e o  e com as CRO PR ABO PR SOEPAR

demais entidades ligadas à Odontologia. 

A Dra. Érika colocou o papel da Odontologia como imprescindível para a gestão da 

saúde pública, uma vez que a saúde bucal é o ponto de início no aspecto de saúde global, e 

colocou sua disposição em colaborar com o futuro da Odontologia. 

O Entendimento da coordenadora é de que a Odontologia no Paraná já está bem 

articulada, com a linha guia em consonância com as diretivas de saúde pública e que é 

modelo para os outros segmentos. A Dra. Érika fez uma avaliação positiva da sua equipe, 

que apresenta um trabalho que já está ajustado para uma performance otimizada, mas 

considerou que o trabalho a ser feito ainda é grande. 

“Os desafios são as melhorias nos índices do 

atendimentos básico, a implantação da linha guia 

da saúde pública, as melhorias nas atenções 

primária, secundária e terciária, além da estratifica-

ção de risco (gestantes, diabéticos, etc.), pois a 

intenção é olhar para cada indivíduo de forma 

particular”, disse a Dra. Érika, que considerou ainda 

que “outro desafio é mostrar ao cidadão que ele 

deve ser o protagonista da sua própria história, 

para que se possa dar a participação do próprio 

cidadão no compromisso pelos cuidados de sua 

saúde, como a mudança de hábitos”, referindo-se a 

todas as outras ações de participação da popu-

lação. 

O Dr. Guilherme Graziani (ex-coordenador de 

Saúde Bucal), que assumiu a diretoria da Segunda 

Regional de Saúde (metropolitana) e que vem 

ajudando nesta transição, expôs a intenção de 

aproximação e da valorização da Odontologia na 

integração das políticas de Saúde do Estado. 

O Presidente do Conselho, Dr. Aguinaldo 

considerou que a integração das entidades e 

profissionais é fundamental para a valorização da 

classe odontológica e reiterou a necessidade da 

participação de Cirurgiões Dentistas na gestão 

pública, pelo entendimento da necessidade de 

aplicação de conhecimento técnico específico da 

Odontologia nas políticas de saúde. O presidente 

colocou ainda, a disposição do -  em CRO PR

colaborar com as discussões de busca de melhorias 

no atendimento da saúde pública e na defesa dos 

interesses da Classe Odontológica do Paraná.

A prática clínica da Odontologia é de exclu-

sividade do Cirurgião Dentista, formado e regular-

mente inscrito ou registrado nos órgãos regulado-

res da profissão, como o Conselho Federal de 

Odontologia e suas regionais.

Desta forma, a atuação clínica de acadêmicos 

precisava de uma norma clara que informe que a 

mesma é restrita à estrutura das entidades de 

ensino ou durante o programa de estágio 

estabelecido pelas entidades e de acordo com a 

Lei. 

A oferta de estágios por profissionais ou 

empresas, fora destas condições ou a atuação de 

acadêmicos em cursos de extensão, mesmo que de 

pós-graduação e outros, configura infração grave 

do Código de Ética Odontológica.

A partir dessas considerações, a diretoria do 

CRO PR-  houve por bem, publicar uma decisão que 

define com maior clareza a atuação na prática 

clínica por acadêmicos, para que sejam preserva-

das as prerrogativas legais e também se proteja a 

população da atuação de acadêmicos fora do 

âmbito da graduação, uma vez que são presentes 

ainda, responsabilidades que recaem sobre 

professores e entidades, e os quais o Conselho tem 

feito o máximo esforço para atender às demandas 

através do diálogo com a  e os represen-ABENO

tantes de cada entidade de ensino.

Decisão normatiza e define a atuação
de Acadêmicos de Odontologia

Pontos Principais da decisão:

1.  A prática por acadêmicos somente é permitida dentro das 

diretrizes do plano pedagógico seja no curso regular de 

graduação cursos de extensão ou no programa de estágio;

2.  Aqueles que oferecem prática como parte de atividades 

fora das diretrizes de plano pedagógico, ou de programa de 

estágio comete infração ética;

3.  As condutas descritas acima, configurar acoberta mento 

do exercício ilegal da profissão;

4. A participação de acadêmicos em cursos de pós-gra-

duação lato ou Stricto Sensu cursos de aperfeiçoamento 

atualização e outros destinados a graduados viola os pre-

ceitos éticos odontológicos e, sendo infração, sujeitam-se às 

devidas sanções.

Confira a íntegra da Decisão no portal cropr.org.br
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  O presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Coelho de Farias e o secretário Dr. 

Claudenir Rossato estiveram em visita ao Centro Estadual  de Vigilância Sanitária - CEVS, 

sendo recebidos pelo Coordenador de Vigilância Sanitária, Farmacêutico Paulo Santana e 

a Farmacêutica Ana Perito Manzochi – chefe da Divisão de Vigilância Sanitária de 

Serviços de Saúde, na direção da Vigilância Sanitária estadual, em Curitiba. O objetivo da 

visita era a proposta de um termo de cooperação entre as entidades, unindo duas 

propostas da nova gestão do CRO-PR, de união das entidades e o entendimento com a 

Vigilância Sanitária. 

O coordenador da Vigilância Sanitária, Paulo Santana expos atualidade da estrutura 

e das ações da vigilância sanitária, aspectos de fiscalização, a gestão de recursos e a forma 

das ações ora executados em todo o estado. 

Doutor Aguinaldo colocou as questões do exercício ilegal da profissão, como 

exemplo a venda de materiais e execução de procedimentos odontológicos por leigos, 

assim como o apoio à fiscalização uma vez que a vigilância sanitária tem poderes 

adicionais aos do CRO-PR, podendo inclusive interditar estabelecimentos irregulares. 

Falou também sobre os parâmetros de atuação da vigilância sanitária em relação à 

odontologia nas redes pública e privada, assim como da necessidade de ajustes no 

processo burocrático enfrentados por profissionais e seus  consultórios. 

O Diretor da Vigilância comentou que em breve 

será disponibilizado um profissional específico para 

integrar as ações da vigilância na capital e no 

interior do Estado, falando também sobre a estrutura 

disponível para fiscalização do CEVS, em que a 

quantidade de locais a serem visitados é extrema-

mente superior à capacidade de atendimento da 

Vigilância, considerando que o trabalho de fiscaliza-

ção dos conselhos de classe é de grande auxílio. 

O Dr. Claudenir Rossato propôs a interação entre 

as entidades, com o compartilhamento de informa-

ções e métodos, gerando a possibilidade de ações 

conjuntas, aliando o conhecimento técnico do CRO-

PR e a autoridade legal da vigilância Sanitária. 

“A defesa da saúde do consumidor é o principal 

objetivo da Vigilância Sanitária”, definiu a Sra. Ana 

Manzochi, que adicionou ainda, questões como uso 

adequado das anestesias, os bancos de ossos e o 

comércio de próteses pré-moldadas, questões que 

estão na pauta de atuação do CRO-PR. 

Durante a conversa foram alinhados diversos 

pontos de interação a serem estudados por equipes 

das duas entidades para delinear planos de ação que 

resultarão em um acordo operacional que dará uma 

maior eficiência à fiscalização, permitindo ações 

conjuntas e complementares, para a defesa da Saúde 

da população e o exercício legal e ético da profissão 

odontológica. 

Ainda sobre a interação das entidades, a 

diretoria do CRO-PR considerou a reunião extre-

mamente produtiva, com total abertura para o 

diálogo, com as amostras de vontade de integração 

de objetivos e também a cordialidade da direção da 

Vigilância Sanitária.

Presidente do CRO-PR recebe homenagem
na Assembleia Legislativa

Na quinta feira, 4 de abril, a Odontologia 

Paranaense esteve representada na sessão solene 

da Assembleia Legislativa, em homenagem ao Dia 

Internacional do Trabalhador, quando o Presidente 

do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias, a coordenadora 

de Saúde Bucal do Paraná, a Dra. Érika Feller e o 

diretor da Segunda Regional de Saúde, Dr. 

Guilherme Fernandes Graziani, receberam o 

Prêmio Personalidades Empreendedoras do 

Paraná. 

A honra é dividida com os colegas Cirurgiões 

Dentistas, com as entidades que tem apoiado a 

união da classe e significa também o crescimento 

da representatividade da Odontologia.

Termo de cooperação entre CRO-PR
e Vigilância Sanitária é ajustado
na Secretaria de Saúde do Estado.
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seus produtos. 

A visão sobre o recebimento deste comunicado 

tem dois significados principais. 

Um é de que, “com o trabalho que estamos 

fazendo, planejado e executado com muito critério, ao 

longo do tempo começaremos acolher cada vez 

melhores resultados;  em segunda instância é que o 

movimento de união dos profissionais e das entidades, 

na busca de novos caminhos para Odontologia, 

aumenta a nossa força como classe”, considerou o 

Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias.

Apesar da iniciativa ser do CRO-PR, o comunica-

do foi enviado à todos os Conselhos Regionais.

E é nesse sentido que a nova diretoria convoca os 

colegas na união pela defesa da Odontologia no 

sentido de pertencimento do Cirurgião Dentista à sua 

própria classe.

Todo esse movimento está sendo feito para que os 

profissionais da odontologia entendam o seu valor e 

atuem de forma a proteger os interesses da classe 

Odontológica. 

Cumprindo uma das promessas de campanha, a 

nova diretoria do CRO-PR definiu a luta contra 

atuação de leigos na prática, nas funções e na 

comercialização de produtos que são exclusivos dos 

inscritos regularmente no Conselho.

Já no final de 2016 a procuradoria jurídica do 

Conselho enviou ofício para empresas que comercia-

lizam produtos odontológicos, comunicando que a 

venda de clareadores dentais sem o acompanha-

mento do Cirurgião Dentista é uma prática irregular 

e que vai contra os artigos do Código de Ética Odon-

tológico e que pode acarretar problemas de saúde à 

população.

Em função deste movimento, o CRO-PR rece-

beu bo dia 08 de fevereiro de 2017, um comunicado 

direto do fabricante sobre a retirada dos produtos de 

clareamento da venda direta ao consumidor.

No comunicado, a empresa Dentscare Ltda./ 

FGM, fabricante dos produtos que eram comerciali-

zados pelas Lojas Americanas, se comprometeram a 

aumentar a vigilância sobre a venda irregular de 

De acordo com a Anvisa, resolução RDC nº 06 de 

6/2/2015, a venda dos agentes clareadores somente 

pode ser feita mediante a prescrição do Cirurgião 

Dentista. Além disso todas as embalagens destes 

produtos e campanhas promocionais devem seguir 

também os termos desta resolução. 

Todo cuidado deve-se ao fato de que sem a 

orientação do Cirurgião Dentista, o uso de clareado-

res pode causar: sensibilidade dentária, reabsorção 

da raiz, alterações na polpa dental, problemas 

periodontais, gengivites e até reações alérgicas.

Esta é uma informação que os Cirurgiões 

Dentistas precisam comunicar a seus clientes e em 

seus meios de divulgação.

No início de fevereiro, a Chefe do Depto. de Ética, Dra. Daniele Costa 

Bocheko e o gerente de fiscalização Sr. Adonis Rocha, fizeram visitas às 

Dentais para entregar o ofício sobre a venda de clareadores dentais, em 

referência à RDC 06/2015, da ANVISA, que determina que a venda dos 

clareadores dentais só pode ser feita com a prescrição do Cirurgião 

Dentista.

Nas visitas foi constatado que o nível de informação dos 

profissionais das Dentais é bastante alto, tanto no conhecimento das 

determinações e regulações estipuladas pelos órgãos de saúde pública, 

como também, de forma geral, os atendentes tem alto nível de 

conhecimento dos produtos, de suas aplicações e implicações, além do 

fato de que o sistema de geração de notas fiscais tem a obrigatoriedade 

do preenchimento do número de inscrição no CRO do Cirurgião 

Dentista que emite a receita.

As visitas foram de esclarecimento e a receptividade foi muito boa, 

com o reconhecimento geral da necessidade de controle no comércio de 

medicamentos e foram inclusive, colhidas algumas sugestões que serão 

analisadas e agregaram informações técnicas para que possamos dar 

maior clareza e entendimento das regras aos CD’s, aos proprietários e 

funcionários das Dentais e também à população em geral, que é, em 

última instância, quem mais se beneficia da proteção contra agentes 

inescrupulosos e que tem interesse apenas na venda de produtos sem a 

preocupação com a saúde do paciente.

O CRO-PR enviou ofício às demais Dentais e o corpo de fiscais 

estará atento em diversos canais onde ainda são vendidos produtos e 

equipamentos de uso exclusivo do Cirurgião Dentista. 

CRO-PR visita Dentais para informar sobre
restrições na venda de Clareadores

Mais uma iniciativa do CRO-PR apresenta
resultados positivos em benefício
da população e da classe odontológica.

Em face à venda dos clareadores, outras ações 

estão sendo feitas e que serão informadas em breve.

O CRO-PR parabeniza as empresas Lojas Ame-

ricanas S/A e Dentscare Ltda./FGM, empresas sérias, 

pelo rápido entendimento e o pronto atendimento 

às normas da Lei.
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De olho nos clareadores dentais.

É notável o impacto que causa um sorriso 

mais claro, harmonioso e bem delineado sobre a 

autoestima pessoal. A aparência dos dentes 

“brancos” transmite a sensação de bem estar e 

saúde e vem sendo enaltecida em redes sociais e 

revistas de celebridades.

Uma pesquisa da Academia Americana de 

Odontologia Cosmética (American Academy of 

Vamos cuidar de nossos pacientes
mas também de nossa classe?

ABO-PR irá realizar XIII CIOPAR
de 4 a 6 de outubro de 2017

Programe-se para participar de um dos maiores eventos 

de Odontologia do Brasil, aqui em Curitiba no segundo 

semestre de 2017. O XIII CIOPAR (Congresso Internacional 

de Odontologia do Paraná) será promovido pela ABO-PR 

nos dias 4, 5 e 6 de outubro, no Expo Unimed, localizada no 

interior da Universidade Positivo. 

A programação científica do evento conta com 

palestrantes renomados, que compartilharão com os 

congressistas o que há de mais atual e inovador na área 

Odontológica, em âmbito nacional e internacional. Serão 

diversos módulos de especialidades, cursos e palestras, além 

de hands-on nas diferentes áreas do conhecimento.

O presidente do XII I CIOPAR, Dr. Egas Moniz de Aragão, 

destaca que o congresso tem como objetivo promover a 

atualização dos conhecimentos técnico-científicos de grande 

número de profissionais e estudantes, e, também, a troca de 

experiência entre os participantes, bem como o networking 

entre palestrantes, profissionais e acadêmicos. "É uma grande 

oportunidade para investir na carreira e conhecer o que há de 

novo em sua área de atuação, para melhorar ainda mais os 

resultados dos tratamentos realizados em consultório e, 

consequentemente, a satisfação dos pacientes", considera.    

O congresso irá abordar as novas técnicas, novas 

tecnologias, equipamentos, materiais e planejamento de 

tratamento. "Estamos convidando os grandes nomes de 

especialidades como Estética, Implante, Endodontia, 

Ortodontia, Odontopediatria, dentre outras áreas", reforça o 

Diretor Científico da ABO-PR, Dr. Sergio Vieira. 

Confira alguns dos diversos temas que serão tratados no congresso:
Odontologia Estética

- Restaurações adesivas mais fáceis e previsíveis:

      como fazer?

- Reabilitação estética de sorrisos.

      Recursos restauradores para o clínico geral;

- Restaurações Indiretas em Modelos Semirrígidos;

- Um novo conceito para a restauração

      estética na clínica diária usando o sistema

      restaurador híbrido baseado na

      tecnologia do ionômero de vidro;

- Soluções cerâmicas: diferentes materiais

      para diferentes situações clínicas;

- Análise Facial para Harmonização Facial;

- Toxina Botulínica;

- Preenchimento Facial;

- Lifting Facial com Fios de Sustentação;

- Lipodistrofia das Gorduras Faciais;

- Papila Interdental com Ácido Hialurônico;

- Volumizadores Faciais (CODES);

- Bichectomia.

Implantes

- Prótese sobre implante como personalizar do simples ao complexo 

com Sistema Arcsys parte I;

- Prótese sobre implante como personalizar do simples ao complexo 

com sistema Arcsys parte I I;

- Inovações na Implantodontia;

- Implante Cone Morse Friccional: a evolução da Implantodontia;

- Na parte cirúrgica:

Simplificando a implantodontia. Conceitos atuais da implantodontia 

para resoluções funcionais e estéticas.

 Ortodontia

Nessa área, um dos temas é "Acompanhamento ortodôntico preventivo 

e interceptor pelo clínico geral e odonto-pediatras: o que fazer, quando 

fazer e como fazer".

 XIII CIOPAR
4 a 6 outubro de 2017 (4a, 5a e 6a-feira)

Local: Expo Unimed Curitiba
Rua Prof. Pedro Viriato, Parigot de Souza, 5300
Informações: (41) 3028-5808 ou www.ciopar.com.br

Tão importante quanto estar atento aos avanços técnico-científicos da área odontológica é acompanhar a evolução dos 

novos materiais, equipamentos e soluções inovadoras que contribuem com as atividades diárias do Cirurgião Dentista. Neste 

sentido, a Feira do XII I CIOPAR, que será realizada concomitantemente ao congresso, será extremamente importante para 

apresentar aos profissionais alguns dos principais lançamentos ocorridos nos últimos tempos. F
EI

R
A

Cosmetic Dentistry) aponta dados que confirmam: 86% 

dos pacientes procuram procedimetos estéticos para se 

sentirem mais confiantes e bonitos. Dentre os procedi-

mentos estéticos, o clareamento aparece na preferên-

cia de 58% dos pacientes em 2015.

Logo que as indústrias descobriram este nicho 

poderoso de mercado, passaram a fabricar produtos 

que promovem o clareamento dos dentes, os quais 

circulam livremente na internet indo na contra mão dos 

princípios éticos da Odontologia.

Representando os interesses da classe odontológi-

ca, o Conselho Regional de Odontologia do Paraná, 

segue na luta contra tudo o que fere o Código de ética 

Odontológico e a legislação. Nestes últimos meses o 

CRO-PR vem atuando na fiscalização da comercializa-

ção dos clareadores dentais, baseado na resolução- 

RDC 06/2015 da ANVISA cujo Art. 2º cita que: “A 

dispensação de dispositivos médicos destinados a 

clareamento dental contendo em sua composição mais 

que 3% de peróxido de hidrogênio presente ou liberado 

de outros componentes ou mistura destes fica sujeita à 

apresentação de prescrição por profissional legalmente 

habilitado, na forma de receita simples.” Em outras pala-

vras, os pacientes que chegarem às Dentais sem prescri-

ção, não poderão adquirir os clareadores. Fato consuma-

do, esclarecido e que está sendo bem orientado pelo 

Conselho, porém que ainda gera polêmica: Mesmo po-

dendo comprar com prescrição, seria adequado o pacien-

te ter esta autonomia? A resposta cabe a cada profissio-

nal e à consciência e bom senso de cada um.

Além das visitas de orientação às Dentais, o CRO-PR 

está atuando na emissão de ofícios, na fiscalização de 

produtos comercializados na internet, no incentivo aos 

Cirurgiões Dentistas a denunciarem e estarem cientes 

sobre a importância de orientar seus pacientes a respeito 

das contra indicações e má utilização de clareadores.

Preconiza-se uma anamnese minuciosa a respeito da 

saúde geral do paciente principalmente no que 

se refere à presença de alergias, hábitos como o 

tabagismo e alcoolismo e ainda se existe uma 

sensibilidade dentária ou gengival presente. O 

segundo passo é a realização de um exame 

clínico completo tanto de tecidos moles como de 

tecidos duros observando fatores como reces-

são gengival, patologias pulpares, gengivite, 

lesões na mucosa, presença de cáries e restaurações 

defeituosas. O acompanhamento do paciente sob 

procedimento de clareamento é fundamental uma vez 

que existe um ponto de saturação, onde o agente cla-

reador não atua mais sobre os pigmentos mas sim em 

outros compostos que apresentam cadeias de carbono, 

como as proteínas da matriz orgânica dos dentes.

 Para finalizar, O CRO-PR conta com o apoio dos 

colegas ao divulgar o clareamento dental e orientar 

seus pacientes. O conselho é uma entidade, mas que 

precisa de apoio e trabalho em equipe.

Enfim, há um provérbio africano que cita: "Se quer 

ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo.” O 

CRO-PR e todos os Cirurgiões Dentistas querem e 

merecem ir mais longe. 

Colaboração: Dra. Isabelle Weiss
Graduada em Odontologia pela UFPR; Especialista em 
implantodontia; Especialista em Prótese Dentária; 
Membro da Comissão de Comunicação do CRO-PR
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II Fórum de Ética  

O II Fórum Paranaense de Ética Odontológica 

aconteceu nos dias 30 e 31 de março, na sede do 

CRO-PR, com a presença de Coordenadores de 

Curso e professores das disciplinas de Odontolo-

gia Legal e Deontologia das entidades de ensino de 

Odontologia do Paraná, quando foram discutidos 

diversos temas do ensino da Ética Odontológica 

dentro das entidades de ensino, a flexibilização da 

publicidade nas redes sociais e assuntos relativos à 

valorização do Cirurgião Dentista. O I I Fórum teve 

como objetivo maior, definir as normativas das 

entidades frente ao Código de Ética Odontológica.

O Presidente da Comissão de Ética e fiscaliza-

ção do CRO-PR, Dr. Carlos Alberto Herrero de 

Morais, iniciou os trabalhos com a questão do ní-

vel de conhecimento dos acadêmicos sobre os 

artigos do código de ética, as diferentes estruturas 

de ensino da Ética em cada entidade de ensino e 

necessidade de alinhamento para uma unificação 

do ensino da Ética.

O primeiro plano de discussões também foi 

pautado por 3 questões importantes, apresentadas 

pelo Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias, 

quais sejam:

- Acadêmicos não estão inscritos e não são 

acessíveis pelo processo ético.

- A nova dinâmica da comunicação em redes 

sociais sobre as mídias convencionais.

- O entendimento do que é ético, o que é legal e a 

flexibilização do C.E.O.

Após a rodada de discuções, a Dra. Cíntia Souza 

Alferes proferiu uma palestra sobre o ensino da ética, 

abordando questões como o conhecimento do CEO 

por professores e alunos, situações antiéticas durante 

a graduação, aspectos frágeis do CEO, além de 

apresentar diversas estatísticas a respeito do tema.

Na sexta-feira foram discutidos temas a respeito 

do ensino da odontologia de uma forma geral com 

proposições que permeam todo curso de Odonto-

logia. 

Com a mesa formada pelo Dr. Wellington Zaitter, a 

chefe do departamento de Ética do CRO, Dra. Danielle 

Costa Bocheko, a presidente da Abeno, Dra. Maria 

Celeste Morita, o Dr. Luiz Fernando Lolli e a Doutora 

Cíntia Souza Alferes, foram tabuladas as propostas de 

ajustes que serão levados a estudos, para alteração 

nas grades curriculares de forma de englobar a ética 

em outras matérias que não estão diretamente ligadas 

ao assunto, mais que fazem a visão Global do acadê-

mico a respeito da ética em sua profissão, assim como 

foi encaminhada a proposta de montagem de uma 

comissão para os estudos de caso a serem repassados 

para as instituições, para ser reaplicado no conteúdo 

do estudo da Ética.

Outra discussão que permeou o II Fórum de 

Ética foi a criação da Comissão de Ética nas insti-

tuições de ensino. A Universidade Positivo, repre-

sentada pelo Prof. Wellington Zaitter criou esta 

Comissão, onde mesclaram o CEO com o Código de 

disciplina da instituição.

Sugeriu-se então a criação de um ofício con-

junto ABENO/CRO-PR para a criação destas 

comissões de Ética, com um determinado prazo de 

instauração, a fim de que todas as IES comunguem 

das mesmas disposições. O objetivo destas Comis-

sões é a prevenção da ocorrência de conflitos éti-

cos, educando o estudante para a vida profissional.

As etapas que seriam repassadas a estas insti-

tuições abordariam: a criação destas Comissões, a 

constituição destas Comissões e os pontos especí-

ficos a serem trabalhados por estas Comissões. 

Lembrar que num primeiro momento o trabalho 

seria mais uma questão orientativa e num segundo 

momento seria o de cobrança.

Elegeu-se dois pontos a serem trabalhados 

primordialmente: 

Violação do sigilo profissional

Preenchimento correto do prontuário clínico, 

usando como exemplo o trabalho de Vigilância 

Documental que está sendo feito na UEM.

Confira os itens abordados na Carta do I I 

Fórum de Ética Odontológica do Paraná, na página 

ao lado.
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Odontológica

· Objetivo do ensino da Ética é lapidar o aluno, via 

Instituição de ensino, para que o mesmo 

transforme-se um cidadão ético. 

· Avaliar as situações anti-éticas que ocorrem na 

acadêmia (graduação) e tentar solucioná-las.

· A Ética deve ser abordada em frentes diferentes: 

alunos, professores e profissionais formados.

· Cabe à instituição elaborar um Comitê de Ética, 

com um determinado regimento  a fim de “punir” 

e/ou orientar o acadêmico.

·Estágio com vivência de situações práticas do dia-a-dia do Cirurgião Dentista 
em que possa-se questionar a Ética.

·Criar condições acadêmicas para que formem-se profissionais com competênci-
as éticas.

·Elaborar diretrizes gerais de como abordar a questão ética com os alunos, 
sugestões de conteúdo e métodos de ensino.

·Criar casos exemplos para ser material concreto a ser trabalhado com os alunos.

·CRO/PR disponibiliza estatísticas com os recém-formados infratores das IES, 
para que possam ser tomadas ações concretas a respeito de melhorias no Ensino 
da Ética.

·Entender, no decorrer da formação acadêmica, qual é o profissional que 
colocaremos no mercado de trabalho.

·Integrar o curso de Odontologia com o de Direito

·Provocar a reflexão no aluno, criar uma nova visão do Código de Ética, com 
outras disciplinas abordando o assunto, para que o “acidente de percurso da 
infração nos 5 primeiros anos” seja evitado.

· A Ética deve ser filosofia de curso, sendo trabalhado anteriormente com os 
professores e depois com  os alunos.

· Levar esta discussão, o resultado deste Fórum, a todo corpo docente, para que 
seja repassado aos alunos deste o primeiro até o último ano.

· Ampliar a formação do aluno de Odontologia no que concerne à administração 
do consultório e orientação profissional. Apresentar ao aluno uma visão de 
mercado de trabalho, atuar junto com o SEBRAE, Conselho de Contabilidade, 
etc.

· Capacitar os professores sobre o conhecimento do Código de Ética. Abordar em 
todas as disciplinas a questão Ética. Exemplo: Ortodontia e Ética, Ética e 
Implantodontia.

· Dissociar a Ética da Deontologia, visto que como disciplina independente 
ficaria mais fácil trabalhar o conteúdo.

· Revezar os professores no ensino da disciplina de Ética. Observar quais 
professores irão fazer parte do Comitê de Ética e o CRO criar uma comissão para 
elaborar material que aborde este tema e replicar às demais IES.

· Trabalhar a Ética interdisciplinarmente e interinstitucionalmente, para que 
ocorram trocas de experiências entre as faculdades.

Questionando-se qual seria a via de trabalho da Ética, surgiram várias frentes de ensino:

· Futuro profissional deve ter uma formação 

contemporânea. 

· A lógica do fórum é proporcionar a união entre as 

instituições, avaliar e aplicar as propostas de ensino 

da ética. Criar um grupo de estudos, com uma 

sequência lógica de eventos. A via de trabalho seria 

a acadêmica.

· Ensino da ética via instituição para criar nos alunos 

uma consciência ética, os alunos seriam agentes 

multiplicadores.

· Criação de um “CRO Júnior” para melhor 

entendimento dos Acadêmicos

· Os professores que ministram a disciplina não 

são professores de Ética e sim da Deontologia, a 

obrigação é de seguirem normas preconizadas 

pelo CFO, e o papel do professor seria repassar as 

normas, dependendo muito do interesse do aluno.

· Necessário uma reformulação do Código de Ética.

· Criar uma interação alunos de odontologia e 

CRO/PR.

Com o objetivo de melhorias no processo de ensino-aprendizagem

desta disciplina, seguiram-se as seguintes propostas:
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TERMO DE COOPERAÇÃO   

Visita do o superintendente regional do trabalho
e emprego do Paraná para definição de termo de
cooperação entre as entidades.

Procurador Jurídico do CRO-PR, Dr. Alexandre Mazetto, com o objetivo de 

valorizar o Cirurgião Dentista nas relações de emprego com as prestadoras de 

serviços odontológicos e suas franquias.

O CRO-PR mapeou a relação de trabalho dos Cirurgiões Dentistas, em 

especial os recém formados, e as empresas prestadoras de serviços, em que foi 

constatado que a grande maioria dos Cirurgiões Dentistas são explorados, pois 

estão trabalhando sem seus direitos trabalhistas, o que deixa claro que o sistema 

de porcentagem não é o que deveria estar em vigor. 

A premissa é de que, uma vez que o Cirurgião Dentista obedece horário, tem 

agenda a cumprir e tem também metas para serem atingidas, está então 

determinado que a relação trabalhista é de emprego e portanto implica em que a 

prestadora deve pagar todos os  encargos  trabalhistas.

As entidades em conjunto não mediram esforços para que o Cirurgião Dentista 

tenha seus  direitos  trabalhistas  preservados.

Será elaborado um TERMO DE COOPERAÇÃO entre as entidades de classe 

da Odontologia e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná, 

para estudo dos casos, esclarecimento específicos do ofício da Odontologia e 

aspectos de segurança do trabalho dentro da profissão Odontológica entre outros 

temas que fundamentarão novos caminhos para a Odontologia Paranaense.

No dia28 de Março, reuniram-se na sede do CRO-PR em 

Curitiba, o Sr. Paulo Kroneis Superintendente Regional do 

Trabalho e Emprego do Paraná, a assessora de Gabinete, Sra. 

Leila Rabonie o Sr. José Waldir Haluch Jr. chefe do Setor de 

Fiscalização do Trabalho da SRTE-PR, além do Presidente do 

CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias, o Presidente da ABO-PR Dr. 

Celso Russo, o Presidente do SOEPAR, Dr. Fabiano Sfier de 

Mello, o Tesoureiro do CRO-PR, Dr. Dalton Luiz Bittencourt e o 

Ao longo do tempo, com o crescimento da população e da economia, a área Odontologia se 

modificou para acompanhar os avanços do conhecimento, da tecnologia e até mesmo a forma de 

trabalho. Se antes o Cirurgião Dentista tinha o seu consultório próprio e assim atendia seus pacientes, 

hoje outras estruturas estão presentes no mercado e novas identidades administrativas apareceram, 

como os CD's que atendem em mais de um endereço, as clínicas com vários consultórios e as empresas 

de prestação de serviços que tem dentro do seu escopo de atuação, o atendimento odontológico.

Nessa forma, aparece a figura do Cirurgião Dentista contratado para trabalhar em uma estrutura que 

não é própria ou não inteiramente sua. E isso se dá de forma natural, devido às diferenças sócio-

econômicas dos recém-formados e os diferentes níveis de investimento necessários para a montagem de 

uma estrutura de atendimento. E é neste cenário, com a contratação de CD's é que se dá uma nova 

dinâmica da relação de trabalho, em que aparecem distorções de cunho trabalhistas em que, pela entrada 

de “players” que visam simplesmente o resultado comercial competitivo em termos de mercado, os 

Cirurgiões Dentistas são, muitas vezes contratados por valores aviltantes ou tem uma forma e trabalho de 

aparência terceirizada, mas que na verdade apenas tentam burlar os direitos trabalhistas do CD.

O CRO-PR tem em suas vias de fiscalização, presen-

ciado diversos casos de relações de trabalho que estão 

fora dos padrões da Lei ou que são inaceitáveis uma vez 

que se conhece os custos de operação, o que fornece uma 

tradução de certos valores de hora/trabalho convertidos a 

valores de salário que não podem ser aceitos para profis-

sionais que tem um grande investimento em conheci-

mento e alta responsabilidade na execução do seu ofício, 

como é o Cirurgião Dentista.

A nova gestão do CRO-PR tem buscado apoio das 

entidades reguladoras para diminuir essas distorções, e 

neste caso, foi acionado diretamente o Ministério do 

Trabalho e Emprego(MTE), para que se possa fazer um 

trabalho integrado, em que o CRO-PR possa auxiliar os 

fiscais do MTE nas questões aplicadas à odontologia, 

assim como os fiscais do Conselho possam repassar ao 

MTE os casos identificados como exploração ou onde 

estejam sendo burlados os direitos trabalhista em função 

de contratos leoninos por parte dos contratantes. Este 

movimento resultou na proposta de cooperação com a 

Superintendência Regional do Trabalho e emprego do 

Paraná, a partir de um convite ao Superintendente da 

SRMTE para uma visita ao CRO-PR.

Além da luta contra o mercantilismo na Odontologia, 

a nova diretoria do Conselho está empenhada em 

resgatar a dignidade dos Cirurgiões Dentistas em todas as 

suas causas.

A Sede e o Portal do CRO-PR
foram decorados para a
participação nas comemorações
do Dia do Trabalho e data da
Prevencão de Acidentes de Trabalho

É preciso combater as distorções nas relações
de trabalho na área odontológica
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com o Ministério do Trabalho

No dia 27 de abril, no lançamento da Campanha 

Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, foi 

assinado o TERMO DE COOPERAÇÃO entre a 

Superintendência Regional do Trabalho no Paraná, 

com a presença do Superintendente Sr. Paulo 

Alberto Kroneis, o Presidente do CRO-PR, Dr. 

Aguinaldo Farias e o Presidente do Sindicato dos 

Odontologistas no Paraná, Dr. Fabiano Sfier de 

Mello.

A intenção mútua é de integração dos fiscais das 

entidades, de maneira que as equipes de fiscais do 

CRO-PR e do SOEPAR tenham um aprimoramento 

do conhecimento das questões trabalhistas de mo-

do geral, assim como tomem contato de técnicas de 

fiscalização já desenvolvidas  pelo  Ministério  do  

Trabalho.

Do lado do Ministério do Trabalho, seus  fiscais 

terão um aprofundamento das questões ligadas à 

Odontologia, desde as atividades ligadas ao ofício 

da profissão, até a estrutura e as formas de contrata-

Assinatura do TERMO DE COOPERAÇÃO com a SRTE,
para otimizar a fiscalização das relações de
emprego da Odontologia no Paraná.

Contrato de prestação de serviços Odontológicos x vínculo empregatício

O contrato de prestação de serviços pode ser considerado 

inválido pela Justiça do Trabalho, se verificado que na prática, o 

profissional esteja submetido a certas situações que possam a vir 

configurar vínculo empregatício. 

É comum o Cirurgião Dentista aceitar firmar um contrato 

como autônomo com as clínicas odontológicas, em especial com 

as grandes redes de franquia,  embora, na prestação dos serviços, 

esteja presente a subordinação e demais elementos típicos do 

contrato de trabalho. E assim o faz, pois,  em caso contrário, 

permanecerá na ociosidade. Trata-se de imposição de algumas 

empresas com o nítido propósito de fraudar direitos trabalhistas, 

não cumprindo com os encargos sociais (FGTS e INSS). A 

prestação de serviços como autônomo, por exemplo, não está 

sujeita a horários, a ordens, e fiscalização daquele a quem do seu 

serviço se aproveita. E ainda que se configure a prestação de 

serviço como autônomo, deve o tomador de serviços promover os 

descontos de INSS e IRRF. 

Em suma, há casos em que a Justiça do Trabalho desconsidera o 

contrato entabulado entre trabalhador e o contratante, por 

considerar que o trabalhador está em circunstância frágil, sentindo-

se obrigado a aceitar a forma de contrato autônomo, para poder 

trabalhar. Estes casos são considerados como fraude à CLT. Assim, 

por sentença, declara-se o vínculo empregatício, condenando-se o 

contratante da prestação de serviços (empregador) ao pagamento 

das verbas rescisórias, além de outros eventuais direitos, como 

horas extras, adicionais etc. Exige-se, também, o pagamento 

atinente ao FGTS e INSS e o registro em carteira. 

Como saber se o contrato é inválido? 

A configuração de vínculo empregatício exige a presença 

concomitante dos requisitos previstos no artigo 3ª da CLT, quais 

sejam: a subordinação ao empregador,  a remuneração, a não 

eventualidade e a pessoalidade da prestação.

ção dentro do mercado da Odontologia.

Inicialmente serão marcadas reuniões com a 

presença dos profissionais das três entidades que 

encaminharão as diretivas e procedimentos a serem 

adotados pelos fiscais de cada Entidade para que se 

preserve as atribuições estritas dos fiscais de cada 

entidade e em cada segmento de atuação,  para que se 

preserve a legalidade das ações.

O Conselho Regional de Odontologia do Paraná, 

através de sua diretoria, reconhece e agradece a 

disposição da Superintendência Regional do 

Ministério do Trabalho e Emprego em dispor-se ao 

diálogo e buscar conjuntamente melhorias nas 

relações de emprego para Classe Odontológica.

Saiba os seus direitos: 

Verificado que na sua relação profissional com a clínica estão 

presentes os requisitos acima, você tem direito a: 

Ÿ Registro em Carteira de Trabalho; 

Ÿ Adicional de Insalubridade; 

Ÿ Férias;13º salário; 

Ÿ Pagamento de hora extra ( além da 8º hora diária); 

Ÿ Recolhimento de FGTS e INSS. 

Dentre outros por ventura acordados em convenções 

coletivas ou acordos coletivos de trabalho firmados com 

sindicatos da categoria. 

Quando cada um faz a sua parte, o todo se beneficia. O CRO-

PR luta pela dignidade do profissional e precisa da ajuda de todos 

os colegas. O CRO-PR pertence aos Cirurgiões Dentistas e 

profissionais auxiliares, e estes contribuem enormemente com a 

saúde da população e merecem o respeito de seus empregadores.
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Lei 4324: A Odontologia em 
CRO-PR sedia reunião da Comissão do CFO
para discussão da Lei 4324, com a presença
dos Presidentes de Conselhos Regionais

Nos dias 1 e 2 de Junho o CRO-PR teve a honra de receber os 27 presidentes dos 

Conselhos Regionais de Odontologia, em uma reunião histórica da Comissão do CFO 

para Sugestões e Alteração da lei 4324/64, através do projeto de lei 3690/12, que 

demonstrou o alto grau de união da Odontologia brasileira, visto que assembleia 

transcorreu de forma eficiente, com a participação democrática de todos os participan-

tes discutindo os diversos pontos de vista de forma franca e aberta, sendo respeitadas 

todas as opiniões.

Como várias sugestões tinham foco na ética profissonal, as discussões serviram 

também para avançar no projeto de reestruturação do Código de Ética Odontológica 

para que faça frente às novidades clínicas, tecnológicas e de comunicação que 

mudaram a sociedade nos últimos anos, pois a Odontologia precisa estar atualizada 

também nesse aspecto.

A Comissão do CFO para Discussão e Alteração da Lei 4324/64, formada pelos 

colegas Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, do CRO-PR, Dr. Claudio Yukio Miyake do CRO-

SP e Dr. Gláucio de Morais e Silva do CRO-RN, deliberou em plenário, sobre a necessi-

dade de mudança na legislação que regra a estrutura e o trabalho do Conselho Federal 

de Odontologia e dos Conselhos Regionais, para 

tornar o processo eleitoral mais democrático, 

outorgar aos Conselhos Regionais a possibilidade 

de interditar consultórios e clínicas odontológicas 

nos casos de manifesta gravidade, o enquadra-

mento dos planos odontológicos no código de 

ética e o ajuste das penalidades mais severas nos 

casos de infratores reincidentes.

Inicialmente as propostas discutidas foram 

recebidas em audiência pública realizada no dia 

29 de maio, por meio de transmissão ao vivo e 

simultânea com a vídeo conferência com os três 

membros da comissão do CFO, além das próprias 

propostas levantadas pelos colegas durante a 

reunião. Após as discussões, as propostas 

aprovadas foram redigidas e seguem para 

homologação do Conselho Federal de Odontolo-

gia. Vale lembrar que essas propostas, uma vez 

homologadas, serão encaminhadas ao Deputado 

Benjamin Maranhão, Relator do PL 3690, para 

que se faça a proposta de alteração do Projeto de 

Lei. Na sequência, o Projeto segue em tramitação 

pelas comissões da Câmara e, se aprovado sem 

emendas, segue ao Senado e depois à Sansão do 

Presidente.

Além do trabalho principal de discussão da lei 

4324, a reunião dos Presidentes serviu também, 

para uma excelente troca de experiência entre os 

Conselhos Regionais, nas discussões a respeito 

das condutas administrativas e políticas de cada 

Estado, o que pode gerar maior harmonia entre os 

gestores regionais, além de ficar reforçada a ideia 
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CRO-PR recebe visita de
Presidentes do CRO-RS e CRO-SC

Já no mês de Março, havíamos recebido a visita dos Presidentes dos Conselhos 

Regionais do Sul, que vieram trocar informações sobre a dinâmica de trabalho, 

elaborar comparativos estruturais e discutir os movimentos para a representativida-

de da Odontologia frente às estruturas estaduais de saúde bucal.

No dia 14 de março tivemos a presença do Presidente do CRO-RS, Dr. Nelson 

Freitas Eguia e no dia 31 esteve em nossa sede, o Presidente do CRO-SC, Dr. Murilo 

Rosa, que foram recebidos pelo Presidente Dr. Aguinaldo Farias e puderam conhe-

cer a estrutura e o pessoal de nossa sede.

Entre os assuntos abordados estavam a nova forma de coordenação executiva, 

novos métodos e a nova forma de gestão colaborativa, implantada após a posse da 

nova diretoria do CRO-PR, a profissionalização e treinamento de funcionários e a 

implantação de novas filosofias de trabalho, como o projeto “3 pilares” implantado 

na fiscalização (prioridades, denúncias e visita cortesia), que multiplicou a efeti-

vidade do setor.

de que a união da classe Odontológica depende também da União dos 

Conselhos Regionais.

As mudanças propostas nesse encontro são necessárias na medida que, ao 

ouvir as demandas dos colegas, identificou-se que hoje exige-se gestões 

profissionalizadas à frente dos Conselhos, com o aprimoramento na execução 

de propostas que estejam no plano de governança de cada conselho regional, 

substituindo a gestão com visão cartorial, já ultrapassada.

A nova gestão do Conselho Regional de Odontologia do Paraná agradece 

a visita dos colegas dos Estados que vieram somar conhecimento e discutir as 

necessidades de toda a classe odontológica.

busca da modernidade
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A Diretoria do CRO-PR recebeu o Presidente da APRO, Dr. Mauricio Accorsi em 

dezembro. A Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial está em 

reestruturação e os assuntos abordados foram as demandas da APRO, que se empenha 

na valorização dos associados e da própria especialidade.

Estavam presentes diretores da APRO Dra. Waleska Caldas, Dr. Flavio Lara, Dr. 

Leandro Neiva, Dr. Luiz Vicente Lopes e Conselheiros do CRO-PR, Dr. Claudenir Rossato, 

Dra. Gilce Czlusniak, Dr. Irati Pirolla e Dr. Carlos Alberto Herrero de Moraes.

O Presidente Aguinaldo Farias colocou a necessidade da união da classe e da 

presença dos Cirurgiões Dentistas nas atividades que possam levar a Odontologia a 

novos caminhos e acenou com a possibilidade de ações conjuntas entre CRO-PR e 

APRO em ressonância à aproximação das entidades promovida pelo CRO-PR.

Ao longo do tempo as ações do Conselho foram voltadas basicamente para a 

valorização do Cirurgião Dentista que é o profissional maior da Odontologia, e o 

trabalho dos técnicos de saúde bucal - TSB, auxiliares de saúde bucal - ASB, acabou 

ficando em segundo plano, assim como os Técnicos em Prótese Dentária - TPD.

A nova gestão do conselho pretende corrigir essa injustiça e dar mais atenção a 

esses profissionais que tem grande importância, tanto no auxílio ao trabalho dos 

Cirurgiões Dentistas quanto no atendimento dos próprios pacientes.

Estamos estudando formas de valorizar o trabalho desses profissionais ao mesmo 

tempo em que se faz necessário aumentar o nível de informação dessa categoria no que 

tange aos seus direitos e deveres para com o exercício regular e ético da profissão.

É de conhecimento geral do Cirurgião Dentista, mas cabe lembrar que o trabalho 

dos TSB e ASB é regulado por Lei própria, a 11889/2008 e que o contato destes 

profissionais com o paciente é restrito. Como exemplo, ao TSB é permitido remover 

suturas, execução de limpezas, radiografias, aplicação de flúor, isolamentos, assim como 

coordenar os auxiliares, mas que muitos procedimentos não são permitidos como por 

exemplo a troca de borrachinha, que deve ser feito exclusivamente pelo CD. Ao auxiliar, 

Nova gestão busca o resgate dos técnicos e auxiliares

O crescente número de relatos de pacientes sobre 

o atendimento ortodôntico realizado por auxiliares e 

técnicos é algo que preocupa a Associação Paranaense 

de Ortodontia e Ortopedia Facial (APRO). “Esta é uma 

prática que precisa ser combatida e a informação é, sem 

dúvida, uma das melhores formas para isso”, explica o 

presidente da APRO, Mauricio Accorsi.

De acordo com a entidade, este tipo de ocorrência é 

maior nas chamadas clínicas “multicadeiras”,  que são 

clínicas populares que acabam divulgando até a 

instalação de aparelhos gratuitos, como chamariz - que 

também é algo ilegal e antiético -, reforçando de forma 

inadequada de que o trabalho e o “valor” do tratamento 

estaria apenas por conta do aparelho, em detrimento 

da atuação do profissional responsável.

O Presidente do Conselho Regional de Odontolo-

gia do Paraná, Dr. Aguinaldo Coelho de Farias, considera 

essencial um olhar mais atento à questão dos Técnicos 

e Auxiliares pois existe uma necessidade de profissio-

nalização latente. “Ao longo do tempo as entidades 

deram pouca importância aos auxiliares, o que é uma 

injustiça a ser corrigida. O CRO-PR está em busca de 

um novo caminho de acolhimento a estes profissionais 

que resultará em benefícios para a categoria ao mesmo 

Aparelho ortodôntico: de solução a problema
A Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial manifesta preocupação com atuação

de técnicos e auxiliares na instalação de aparelhos e nos tratamentos ortodônticos.

Diretoria do CRO-PR recebe a diretoria da APRO

tempo que possibilitará uma melhoria na sua visão ética” 

relatou o Presidente, alertando que o setor de fiscaliza-

ção também avalia a atuação dos técnicos e auxiliares, 

sendo que os fiscais tem a clara noção de quais são os 

procedimentos possíveis e quais são irregulares, para que 

sejam corrigidos.

 Atendimento adequado - Todo paciente tem o 

direito de ser atendido pelo Cirurgião Dentista e os 

procedimentos de instalação do aparelho fixo, inserção 

de arcos e bandas metálicas, bem como de dispositivos 

auxiliares como expansores palatinos, arcos linguais, a 

remoção de aparelhos fixos e polimento de esmalte dos 

dentes (com a utilização de equipamentos) são todas 

atribuições do Cirurgião Dentista. “Se estes procedimen-

tos não estão sendo realizados pelo Cirurgião Dentista, 

reclame seus direitos, pois tais técnicas, se não forem 

corretamente realizadas, representam risco à saúde 

bucal do paciente”, alerta o dirigente.

Utilização adequada - Accorsi explica ainda que o 

aparelho é a ferramenta de trabalho de especialista em 

Ortodontia e que não deve ser utilizado como mero 

adereço, outra prática que tem aparecido com certa 

frequência. “O erro na colocação do aparelho e também 

na sua utilização como assessório de moda, implicam em 

cabe a recepção e a condução do paciente ao consultório, dentre outras.

Os cursos são complementares, sendo o de ASB com mínimo de 300 horas e de 

TSB de mínimo 1200 horas na grade curricular, sendo para o primeiro, necessário ter o 

nível fundamental completo e para o TPD, nível médio completo. Os dois profissionais 

devem obrigatoriamente ser graduados e devem atuar dentro dos preceitos do Código 

de Ética Odontológica e em caso de irregularidades, estão sujeitos à processos éticos. 

Cabe lembrar que a contratação de forma correta e, principalmente a atribuição e 

controle da execução do trabalho executado por estes profissionais é de responsabili-

dade do Cirurgião Dentista.

O Técnico em Prótese Dentária tem regulação própria pela Lei 6710/1979 e precisa 

ser inscrito nos CRO's, estando sujeito também ao C.E.O. 

Os esforços do CRO-PR para melhorar o entendimento geral do trabalho feito com 

ética, a busca do caminho do reconhecimento do valor da Odontologia, passa neces-

sariamente pelo entendimento dos CD's de que a contratação destes profissionais deve 

ser feita com critério e que os mesmos também precisam ser graduados e que devem 

estar em constante atualização para prestar um auxílio de valor.

sérios problemas na arcada dentária e, para atenuar tais 

complicações, acaba sendo necessário um tratamento 

ortodôntico bem mais complexo”, enfatiza.

Papel da equipe - Os técnicos e auxiliares em 

saúde bucal tem um papel muito importante no dia a 

dia do consultório, pois eles atuam em conjunto com o 

Cirurgião Dentista em procedimentos como aplicação 

de flúor, obtenção de fotografias e tomadas radiográ-

ficas, instrumentalização do Cirurgião Dentista durante 

os procedimentos, limpeza e antissepsia bucal, remo-

ção de suturas, organização do consultório, controle de 

estoque e a esterilização de materiais.

“Estes profissionais são essenciais e dão todo o 

suporte para o trabalho do Cirurgião Dentista, mas o 

desvio de função se caracteriza por exercício ilegal da 

profissão”, o que é considerado crime pelo Código Penal 

Brasileiro. “Na Ortodontia, apenas o técnico em saúde 

bucal, com supervisão direta do Cirurgião Dentista, 

pode realizar alguns procedimentos diretamente na 

boca do paciente como, por exemplo, moldagens e 

profilaxias”, ficando a cargo do profissional procedi-

mentos como a remoção e inserção dos arcos ortodôn-

ticos (fios metálicos), por exemplo, e demais ações que 

envolvem a aplicação de forças ortodônticas.

Código de Ética e atuação de auxiliares em pauta
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  Foi definido no dia 21 de março, por entidades 

representantes da classe médica, a desistência da 

ação contra a resolução do CFO, que permite aos 

Cirurgiões Dentistas, executarem procedimento de 

aplicação da Toxina Botulínica. Ou seja, a aplicação 

de Toxina Botulínica compete ao Cirurgião Dentista 

também. 

Com bom senso e diálogo, é sim competência do Cirurgião Dentista!

Toxina Botulínica: Curiosidades e Indicações
“ O veneno que rejuvenesce”.  A toxina em questão é um produto derivado do 

agente causador do botulismo, a bactéria Clostridium botulinum, que produz a 

toxina botulínica que é considerada hoje em dia uma poderosa aliada no tratamento 

reabilitador de pessoas que sofrem os mais diversos males. 

A toxina botulínica age na placa motora onde o nervo faz contato com o músculo. 

Ela inibe a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor que é responsável  por 

repassar a ordem do cérebro para que o músculo se contraia. Com a acetilcolina 

bloqueada, o músculo permanece relaxado. A aplicação do produto é feita direta-

mente na região afetada, diminuindo a contração muscular excessiva, aumentando 

consequentemente a flexibilidade. (Tramontina, 2003).

A toxina botulínica tipo A pode ser usada pelos Cirurgiões Dentistas e é a mais 

indicada em casos estéticos para atenuar rugas de expressão e sorriso gengival, 

correção de assimetrias faciais decorrentes de acidentes vasculares cerebrais, bem 

como atuar no aspecto terapêutico para o tratamento dos quadros de ronco e apnéia, 

cefaléia tensional , bruxismo, alívio das dores musculares decorrentes das disfunções 

temporomandibulares e apertamentos dentários com o objetivo de amenizar o 

quadro de aumento do tônus muscular que pode causar muita dor em todos os 

músculos da cabeça e pescoço e má qualidade no sono.

A área tratada não deve ser manipulada  nas primeiras horas após a injeção. Os 

efeitos começam a ser notados a partir de 72 horas após a aplicação. Os efeitos 

colaterais são pequenos e transitórios como hematomas e dores de cabeça, quando 

mal indicada a toxina botulínica pode comprometer a expressão facial de uma 

pessoa ou dificuldade de deglutir portanto atores e cantores requerem atenção 

especial.  Áreas da Medicina utilizam também a substância no tratamento e correção 

do estrabismo, tratamento corporal das paralisias cerebrais e no controle da 

hiperidrose.

A descoberta do efeito da toxina em paralizar as rugas e marcas de expressão foi 

feita por um oftalmologista que observou esse efeito em pessoas em tratamento 

para blefaroespasmo que estavam sendo monitoradas por neurologistas. 

A reaplicação do produto é indicada após um período de 3 meses, antes disso o 

organismo pode desenvolver o que se chama de efeito vacina e a substância quando 

administrada pode não surtir mais efeito, Atletas com o metabolismo mais acelerado 

tendem a eliminar mais rapidamente a substância que um indivíduo sedentário, 

nestes a substância pode agir no organismo por até 6 meses, sendo este período 

necessário nova aplicação.

A maioria dos pacientes relata a dor da aplicação que é feita com uma seringa e 

agulha extremamente fina como sendo suportável. Recomenda-se que o Cirurgião 

Dentista habilite-se em cursos com profissionais experientes na aplicação da toxina 

botulínica para as diferentes indicações e técnicas.

A decisão judicial é resultado da reunião entre 

CFM, CRM's o CFO e as regionais do CRO e mostra 

que o diálogo é sempre o melhor caminho na defesa 

dos direitos do Cirurgião Dentista. 

O CRO-PR destaca o trabalhos das comissões, 

que em sua profundidade e determinação, vem 

dando bons resultados para a classe. 

A Bichectomia e sua prática no consultório

Toxina botulínica

Alertamos aos Cirurgiões Dentistas sobre a 

necessidade de haver conhecimento específico, dos 

procedimentos serem feitos em consultório e o 

cuidado necessário sobre a exposição de fotos dos 

pacientes nas redes sociais, pois todos procedimen-

tos relativos à Toxina Botulínica devem estar em 

concordância com o Código de Ética Odontológica.

BOLA DE BICHAT

No Sec XIX o anatomista francês, Marie François 

Xavier Bichat descobriu a famosa Bola de Bichat, um 

tecido adiposo, de tamanho variável, piramidal, que se 

encontra entre os músculos Bucinador e Masseter.

Na fase de sucção dos bebês, a Bola de Bichat é 

uma estrutura importante pois auxilia no deslizamento 

dos músculos para que a criança consiga sugar o leite 

materno. Por este motivo a estrutura é bem desenvolvi-

da nos pequenos e diminui à medida que o individuo 

envelhece, perdendo sua função. 

A cirurgia de Bichectomia (remoção da Bola de 

Bichat) inicialmente surgiu como alternativa para 

pacientes que apresentavam o tecido muito desenvol-

vido, avançando o plano oclusal dos dentes e assim 

acabavam mordendo involuntariamente a bochecha. 

Atualmente sabe-se que a maioria dos procedimentos 

são para fins  estéticos, ou seja, com o objetivo de afinar 

o rosto. 

Rapidamente a Bichectomia “virou moda” dentre 

os Cirurgiões Dentistas e não demorou a se perceber a 

“enxurrada” de fotos de atos cirúrgicos e resultados 

estéticos que tomou conta das redes sociais. Isto 

despertou o desejo das pessoas em diminuírem suas 

bochechas e apresentarem o rosto mais definido e 

anguloso como o de Angelina Jolie, de Madonna e de Kim 

Kardashian. A banalização da Bichectomia, “rotulada” 

equivocadamente como sendo uma técnica “relativa-

mente simples”, é preocupante quando diverge dos 

princípios fundamentais da ética e negligencia o correto 

diagnostico, indicação e execução cirúrgica. Segundo o 

Conselho Federal de Odontologia, apesar de que os 

Cirurgiões Dentistas possam executar legalmente o 

procedimento, nem todos estão aptos a fazê-lo.

Os profissionais devem ter consciência, por exemplo, 

de que nem sempre o aumento de volume do rosto é 

atribuído ao volume da Bola de Bichat, mas sim à 

hipertrofia do músculo masseter. Além do diagnóstico e 

avaliação, o Cirurgião Dentista deve estar atento e optar 

por manter a estrutura: em casos de pacientes que 

necessitam de reconstrução de maxila ou de  implantes 

posteriores em maxila e exodontias. Nestes casos a 

estrutura pode ter um papel importante e até decisivo no 

sucesso da intervenção, pois seu tecido, além de estar 

situado em região próxima, é usado para um preenchi-

mento biologicamente compatível e livre de contamina-

ção. Em casos de comunicação buco sinusal e de  pre-

enchimento em ressecção tumoral,  o  tecido  da  Bola  de 

Bichat também  é  muito  útil.  

É importante salientar que a Bichectomia não está  

isenta de riscos e complicações, sendo indispensável o 

conhecimento de anatomia da região na qual  passa  

um  ramo  muito  fino  do  nervo  facial,  o nervo bucal,  

responsável pelo movimento do canto da boca.  A  lesão  

do canal salivar  também  pode  ocorrer.

Continuemos na busca de uma Odontologia com-

pleta e respeitável, em que possamos utilizar embasa-

mentos científicos e anos de estudo. 

Sábias palavras do renomado neurocirurgião 

britanico Henry Marsh quando afirma: "É preciso três 

meses para aprender a fazer uma cirurgia, três anos 

para saber quando é preciso fazê-la e 30 anos para 

saber quando não se deve fazer uma operação".  Talvez 

aí resida o segredo de um bom cirurgião: uma vasta 

experiencia adquirida em anos de acompanhamento de 

resultados clínicos.

Colaboração:  Dra.  Geili  I.  R.  De  Brito  Macedo

Cirurgiã Dentista com formação na UEPG; Especialista em Implantodontia pela 

Universidade Positivo; Trabalha no Serviço de Estomatologia da Prefeitura Munici-

pal de Curitiba/CEO Rosário; Membro da Comissão de Comunicação do CRO-PR

Dra. Isabelle Weiss
Graduada em Odontologia pela UFPR;
Especialista em implantodontia;
Especialista em Prótese Dentária;
Membro da Comissão de Comunicação do CRO-PR



CRO news - Informativo do Conselho Regional de Odontologia do Paraná

No dia 7 de junho o Conselheiro Secretário do CRO-PR, Dr. Claudenir 

Rossato, recebeu na sede da Regional de Londrina o Dr. Marcos Guskuma, o novo 

Presidente da Associação Odontológica do Norte Paraná, eleito no final de Abril.

durante o atendimento com o contraponto da forma 

como o paciente se apresenta e quais as informações 

são fornecidas ao Cirurgião Dentista, para que se 

protejam na atuação em casos fortuitos.

Também foram abordadas as atividades desenvol-

vidas no interior, a proximidade das Carretas aos con-

sultórios/clínicas, as formas de divulgação dos serviços 

Odontológicos, termos de conduta profissional, aspec-

tos trabalhistas e outros assuntos que fazem parte do 

amplo atendimento do SESC à população.

O presidente apresentou parte da Comissão de 

Gestão Pública do CRO-PR e a Dra. Viviane explanou o 

planejamento estabelecido na Secretaria de Saúde e 

apresentou uma proposta de projeto para redução da 

fila de endodontia, além de falar sobre reorganização 

na prevenção e promoção de saúde bucal no Município.

Foi definido então, que será executado um traba-

lho colaborativo entre a Secretaria Municipal de Saúde 

e o CRO-PR, para o setor de Odontologia.

Em adição à cooperação estabelecida, o Presiden-

te, Dr. Aguinaldo, reforçou a intenção da nova gestão do 

Conselho em auxiliar na construção de uma rede de 

cooperação mútua Escola-SUS/Curitiba oferecendo o 

conhecimento e a estrutura do CRO-PR em auxílio na 

capacitação e educação continuada dos profissionais 

da Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde.

A Diretoria do CRO-PR agradece a disposição da 

municipalidade ao diálogo e a parceria na busca de 

novos caminhos que melhorem a qualidade do atendi-

mento Odontológico à população.

No dia 10 de fevereiro, a chefe do departamento de 

ética, Dra. Daniele Costa Bocheko e o procurador jurí-

dico Dr. Alexandre Mazzetto, estiveram debatendo os 

aspectos éticos e jurídicos do atendimento Odontoló-

gico, abordando temas de administração, de procedi-

mentos técnicos e sobre desdobramentos legais da 

atuação dos profissionais.

A aproximação do CRO-PR e SESC se dá frente ao 

serviço social de atendimento à população, em especial 

aos comerciários e também nas ações do SESC, como a 

participação em eventos, visitas a escolas e outras 

atividades, assim como o atendimento nas Carretas 

OdontoSESC (unidades móveis), que prestam serviço de 

forma itinerante.

Um tema discutido foi o da documentação, com a 

exposição dos dados que devem constar nos prontuários, 

a privacidade das informações e a guarda desses docu-

mentos, como também os aspectos legais em que se utili-

za essa documentação. Também foi discutido a amplitude 

de atuação e a responsabilidade do Cirurgião Dentista 

CRO-PR debate com profissionais do SESC-PR

CRO-PR Recebe o Presidente da AONP

CRO-PR recebe secretário de Saúde de Curitiba

Nova diretoria busca a valorização
e representatividade da Odontologia

O CRO-PR recebeu no dia 18 de abril, o então Secretário de Saúde do Município de 

Curitiba, Dr. João Carlos Gonçalves Baracho, a coordenadora de Saúde Bucal da Prefeitura, Dra. 

Viviane Gubert Fruet, os CDs. Gisele de Bortoli Hauli Gustavo Lacerda e Tânia Monteiro Mocellin 

da Comissão de Gestão Pública do CRO-PR, Dra. Raquel Ferraro Cubas, Assessora da 

Superintendência de Gestão em Saúde da SMS Curitiba, o Presidente do Conselho, Dr. 

Aguinaldo Farias, o secretário do CRO-PR, Dr. Claudenir Rossato e o Dr. Celso Yamashita, 

Conselheiro do CRO-PR e primeiro secretário do SOEPAR, e teve como objetivo principal, a 

aproximação do CRO-PR à Administração Municipal de Saúde.

Na oportunidade requereu-se a continuidade à parceria do CRO-PR com as demais entidades, 

visando sempre, mais a união da classe Odontológica. Portanto, a parceria continua com a AONP, 

cumprindo as promessas de campanha da gestão novos caminhos.

O Presidente da AONP manifestou na oportunidade sua proposta inovadora à frente da 

entidade com destaque para as atividades científicas e social, além de estimular os profissionais de 

Londrina e região a se engajarem novamente em suas atividades. Por outro lado o CRO-PR através 

do seu Conselheiro Secretário, comprometeu-se a continuar apoiando todas as atividades da 

associação.

O CRO-PR deseja à nova diretoria da Associação Odontológica do Norte do Paraná, uma 

excelente gestão para os próximos anos.
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A economia brasileira já dá sinais de recuperação, no 

entanto, ainda vivemos em crise: uma crise social que atinge 

mais de 14 milhões brasileiros que estão desempregados, 

uma crise política com os escândalos de corrupção e as 

desmazelas relatadas pela Operação “Lava Jato”, muitos 

ainda falam em crise de identidade do país, e acima de tudo, 

uma crise moral. Fato que causa uma dificuldade enorme de 

debatermos questões éticas. Apesar disso tudo, o Conselho 

Regional de Odontologia do Paraná (CRO-PR), de uma 

forma pioneira e audaciosa, tem estimulado a discussão de 

questões éticas relacionadas à Odontologia com diversas 

entidades e dentre elas, os centros de ensino superior, ou 

seja: As Faculdades de Odontologia.

Partindo da premissa de que valores morais, como 

aqueles relacionados às tomadas de decisões em relação ao 

próximo sobre aquilo que é certo ou errado, representam 

uma expressão do caráter e que deveriam vir de berço, a 

ética profissional odontológica, quando relacionada ao 

exercício de uma determinada profissão, deve ser ensinada 

na escola. Preocupado com esta demanda, o CRO-PR, em 

duas oportunidades, reuniu coordenadores de cursos e 

professores de ética de todas as Faculdades de Odontologia 

(públicas e privadas) do Estado do Paraná. 

É válido mencionar que o CRO-PR tem a iniciativa de 

estabelecer uma maior vinculação, ou melhor, uma maior 

proximidade com as instituições de ensino superior (IES), 

estabelecendo, desta forma, uma parceria com o objetivo de 

garantir uma melhor formação profissional do ponto de vista 

ético! Para ilustrar esta necessidade, o mesmo conselho 

relata que aproximadamente 60% das infrações éticas na 

profissão odontológica, são praticadas por profissionais 

formados a menos de 5 anos. Isto tem estimulado a reflexão 

de que é preciso repensar o ensino da ética profissional 

dentro da escola. 

O marco inicial de discussão sobre o ensino da ética 

odontológica ocorreu nos dias 23 e 24 de setembro de 2016, 

quando foi realizado o I Fórum Paranaense de Ética 

Odontológica na cidade de Posta Grossa em paralelo ao 21º 

Congresso Internacional de Odontologia de Ponta Grossa-PR. 

Na ocasião, coordenadores e professores de ética das 20 

Faculdades de Odontologia do Paraná se reuniram para 

debater questões relacionadas ao ensino odontológico 

contemporâneo, à publicidade odontológica, à quebra de sigilo 

profissional ocorrida dentro do ambiente formador e outros 

pontos pertinentes a esta temática, concluindo a necessidade 

da criação de Comissões de Ética nas instituições de ensino, 

uma vez que estudantes de Odontologia, não são legalmente 

arbitrados pelo Código de Ética Odontológica. 

Nos dias 30 e 31 de março de 2017, foi retomada a 

discussão no II Fórum de Ética Odontológica Paranaense, 

realizado na sede do CRO-PR em Curitiba. Neste evento, 

confirmou-se a necessidade das Comissões e foram 

estabelecidos parâmetros e atribuições preliminares para a 

constituição destas. Uma das atribuições sugeridas seria 

trabalhar para que o ensino da ética profissional ocorresse de 

um modo transversal em todo o curso e não somente em 

disciplinas estanques, isoladas em séries específicas. Outra 

ação seria zelar para que infrações éticas, as mais diversas (e 

por vezes com a participação docente), não fossem cometidas 

por estudantes de odontologia. Algumas questões, natural-

mente, podem justificar a necessidade de ajuste das matrizes 

curriculares em vigor, planos de disciplinas e metodologia de 

ensino, no entanto, estas mudanças, no meu ponto de vista, 

serão trabalhadas no futuro. Aliás, espero que seja em um 

futuro muito próximo! Outro ponto discutido foi a necessidade 

de diversificação nas ferramentas de ensino-aprendizagem, 

considerando ações pedagógicas mais centradas no aluno, por 

exemplo, a implementação de metodologias ativas com 

problematização e outros recursos didáticos para envolver de 

maneira mais eficaz os alunos de Odontologia. Diante disto, os 

participantes concluíram que as comissões de ética 

deveriam apresentar representatividade de diversas áreas 

odontológicas e inserção em todos os momentos do curso.  

No II Fórum, ficou decidido que o CRO-PR e a Associa-

ção Brasileira de Ensino Odontológico – ABENO (presente 

nos dois fóruns e reconhecida como incentivadora dos 

mesmos princípios formativos) enviariam um documento 

conjunto a todos os dirigentes das Instituições de Ensino do 

Paraná relatando a necessidade e importância da criação das 

Comissões de Ética para os cursos de Odontologia. Uma 

Comissão central foi sugerida para orientar e acompanhar os 

trabalhos nas Comissões de cada IES. 

As instituições de ensino devem instituir as comissões 

até final de setembro de 2017, uma vez que a sequência dos 

trabalhos será dada no III Fórum de Ética Odontológica 

Paranaense, previsto para acontecer entre os dias 04 e 06 de 

outubro, junto ao X I I I  Congresso Internacional de 

Odontologia do Paraná na cidade de Curitiba.

Ressalto que está discussão foi sugerida e é fomentada 

pelo CRO-PR, contando com o apoio ímpar da ABENO, mas 

sendo conduzida de modo a permitir uma ampla e aberta 

discussão com as instituições de ensino, representada 

inicialmente por coordenadores e professores de ética, mas 

cuja representação se estende para as próprias comissões 

que estão sendo criadas. Acredito também que por meio de 

iniciativas democráticas como estas, se produzirão ações 

sustentáveis que possam colaborar para garantir uma 

formação odontológica cada vez mais aprimorada e ética.

Colaboração: Prof. Dr. Luiz Fernando Lolli

Doutor em Odontologia Preventiva e Social; Pós-Doutor 

em Direito; Coordenador do Curso de Odontologia da 

UEM; Coordenador da Residência em Saúde Coletiva e da 

Família da UEM; Mediador do Grupo de Orientação 

Profissional e Odontologia Legal – GEOPOL da UEM.

Valores morais devem vir de berço, mas Ética profissional se aprende na escola

A Importância das Comissões de Ética Profissional
nas Instituições de Ensino Odontológico.

Jornada vai reunir ícones da área de Radiologia Odontológica em Curitiba 

O avanço das novas tecnologias na área da Radio-

logia Odontológica e Imagenologia impõe aos C. D. a 

necessidade de atualização constante, para que possam 

acompanhar a revolução que está em curso nesta área da 

Odontologia.  

A tomografia computadorizada, a ressonância 

magnética e a ultrassonografia estão ganhando cada vez 

mais espaço no dia a dia dos consultórios, pois geram 

imagens em 3D e segmentadas, otimizando a 

visualização detalhada e, em muitos casos, em tempo 

real, permitindo a análise e interpretação mais 

assertivas dos exames.

"A correlação entre imagens precisas e o conheci-

mento técnico da parte clínica é fundamental para fazer 

um diagnóstico rápido e seguro", destaca a Cirurgiã 

Dentista Paula de Moura, Mestre e Especialista em 

Radiologia Odontológica e Imagenologia.

Ela frisa que, além de investir em tecnologia, é de 

suma importância que o profissional invista também em 

conhecimento, buscando atualização por meio de cursos, 

palestras e eventos, a exemplo da XXI JABRO (Jornada da 

Associação Brasileira de Radiologia Odontológica), que 

será realizada nos dias 17, 18 e 19 de agosto, na Expo 

Unimed Curitiba, na capital paranaense.  

A jornada vai reunir os melhores professores e pro-

fissionais desta especialidade para trocar conhecimentos, 

expandir contatos e fazer negócios. "O evento deste ano 

traz especialistas de outras áreas da Odontologia além da 

Radiologia, para falar de suas reais necessidades em 

termos de imagem, a fim de que os Cirurgiões Dentistas 

especialistas em Radiologia Odontológica possam 

expandir seu universo em novas soluções", salienta Dra. 

Paula, que este ano preside a XXI JABRO.

Em paralelo às palestras, será promovida uma 

exposição comercial, que irá trazer as empresas mais 

representativas do segmento da Radiologia Odontoló-

gica, que irão apresentar as últimas novidades em 

produtos e serviços. As inscrições estão abertas para 

este evento, que acontece nos dias 17, 18 e 19 de agosto 

de 2017, na Expo Unimed. 

 X X I J A B RO

17, 18 e 19 de Agosto 2017
Local: Expo Unimed Curitiba

Jornada da Assoc. Bras. de Radiologia Odontológica

Rua Prof. Pedro Viriato, Parigot de Souza, 5300

XXI Jornada da ABRO - 17 a 19 de agosto 2017

Informe-se:  www.jabro2017.com.br
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Sigilo
Profissional

1 - Introdução

É notório que as ciências relacionadas à área da saúde 

vêm sofrendo  transformações  em progressão geométrica ao 

longo das 3 (três) últimas décadas. Dos longínquos e precários 

atendimentos feitos ao ar livre por pajés; xamãs e cirurgiões-

barbeiros evolui-se para atendimento em consultórios,  

clínicas e hospitais modernos com inúmeros equipamentos, 

exames, protocolos de atendimento, esterilização, fármacos e 

serviços de hotelaria hospitalar jamais imagináveis em outros 

tempos.

Devido esta célere evolução, que teve como consequên-

cia direta um paciente mais exigente e participativo, os 

profissionais que atuam na área da saúde, assim como as 

instituições, buscaram aprofundar seus conhecimentos para o 

correto manuseio dos novos equipamentos, assim como para 

o aprimoramento científico, não se podendo olvidar, ainda, da 

publicidade junto aos meios de comunicação e das redes e 

mídias sociais. 

Ao se retornar ao meio universitário, depara-se com uma 

geração voltada para os crescentes apelos midiáticos e uma 

progressiva necessidade de reconhecimento pessoal e 

profissional, que diferente de tempos passados que se 

adquiria tal status por meio de muita dedicação e estudo,  

hodiernamente este reconhecimento, fugaz, diga-se de 

passagem, vem por meio das redes sociais e dos cliques com 

curtidas e carinhas felizes nos emoticons. 

Bauman, veio a estabelecer uma concepção de que a pós-

modernidade é líquida, com relacionamentos fluidos e perda 

da sensibilidade moral, o que não justifica mas explica certos 

comportamentos.

Após esses longos anos aprendendo a arte e a ciência 

médica e odontológica, estes personagens, ao colar grau, terão 

como procedimento administrativo obrigatório, para poderem 

exercer legalmente a profissão, inscreverem-se nos respec-

tivos Conselhos.  Com a  efetivação  do  referido ato adminis-

trativo, estes profissionais estarão sujeitos, além dos princípios 

morais de seu juramento, às normas legais, éticas e deonto-

lógicas estabelecida s  em  seus  Codex profissionais.

Assim sendo, em consonância com as prescrições e 

proscrições de ordem moral, ética, deontológica e legal, cabe a 

este profissional preservar, sob o mais absoluto sigilo – no 

presente texto no sentido de forma pela qual se efetiva a 

proteção do segredo –,  o  que vier a  tomar  ciência  por  meio  

do  exercício de  seu  munus. 

O segredo – por aqui no sentido de ser a informação que 

se quer ver protegida da revelação a terceiros – deve ser 

preservado em sua integralidade, posto que, além de ser um 

direito do paciente, é, dentro desta dicotomia, um dever/ 

obrigação profissional que está fundamentado em princípios 

deontológicos, bioéticos e legais. 

Hodiernamente, tem-se de forma irrefragável a percep-

ção de que além das normatizações deontológicas, há na 

legislação pátria o sigilo profissional como regra/princípio a 

ser respeitado sob pena de cominações previstas no 

regramento jurídico pátrio, não se podendo deixar de 

mencionar, também,  da  normatização  de ontológica.

Neste sentido, para cada ato omissivo ou comissivo do 

profissional, que possa levar à quebra deste dever originário da 

relação com o paciente, estará ele sujeito às penas previstas em 

cada regramento jurídico e deontológico que, por sua vez, 

alberga a mencionada obrigação.

Como quase toda regra comporta exceção, no presente 

caso também não é diferente. Assim, traz-se a lume os casos de 

justa causa – causa que encontra apoio direto ou indireto em 

uma norma jurídica e que se sustenta, também, em uma norma 

moral e ética –; dever legal – como os casos de notificação 

compulsória de doenças, colaboração com a justiça nos casos 

previstos em lei, perícia nos seus exatos limites, violência a 

mulher, menores e idosos –; e autorização expressa do 

paciente. 

Diante do escorço suso apresentado, pode-se afirmar que o 

dever de sigilo profissional é uma obrigação relativa e não 

médica e odontológica. 

Faz-se necessário saber que, se o segredo engloba várias 

pessoas, a autorização para sua quebra deve ser dada pela 

totalidade dos que se encontram sob o manto do sigilo. 

Mesmo assim, havendo a extinção da relação profissional com 

o paciente, não é facultado a este profissional ou a equipe 

clínica revelar o segredo que lhe foi conferido dentro da 

relação com o paciente. 

Em um mundo cada vez mais globalizado e informatiza-

do, a difusão de programas para armazenamento de dados é 

uma das soluções para o dimensionamento espacial e 

arquitetônico no momento da construção de um hospital, 

clínica ou consultório. 

Com tanta tecnologia e poder de armazenamento de 

informações a serviço da área da saúde, surge o temor em face 

da guarda dessas informações e o dever de sigilo. 

3 – Confidencialidade  x  Redes Sociais

É cediço para todos aqueles que exercem seu munus na 

área da saúde que a complacência, a virtude, a prudência e a 

discrição são qualidades que devem ser consideradas  nortea-

doras do caminho a ser seguido, ou seja, devem correr no 

sangue do profissional, assim como sigilo deve fazer parte 

de seu  DNA.

As informações e as imagens do paciente devem ser, a 

todo custo, preservadas e protegidas.

Retroagindo um pouco na história, foi na década de 1970 

que teve início o desenvolvimento dos primeiros sistemas de 

informação na área da saúde, razão pela qual surgiu de forma 

concomitante a preocupação com a confidencialidade das 

informações que seriam armazenadas e como protege-las. 

Questionamentos como: Quem alimentará o sistema 

com as informações? Qual o seu grau de confiabilidade? 

Quem poderá e quem não poderá ter acesso às informações? 

Quem assegurará a exatidão dos dados? Quem irá vigiar e 

resguardar as informações? Quem irá vigiar o responsável por 

vigiar – o paradoxo do Grande Irmão –?

Já naquele momento da história compreendeu-se que o 

que era um dever livremente consentido, passou também, a 

ser acolhido como uma obrigação legal, para posteriormente e 

consequentemente vir a se tornar um direito fundamental – 

como conhecemos  nos dias  atuais.

Com o inevitável e avassalador crescimento e utilização 

da informática e dos sistemas de gerenciamento da área da 

saúde, e com o surgimento das redes – que compartilham 

informações –, se trouxe para o leito do paciente mais um 

personagem. 

Como a relação entre profissional e paciente deve ser 

guiada pelo mútuo respeito e confiança reciproca, pois não se 

pode negar que a confidencialidade encontra relação direta  

com uma conceituação mais restrita de privacidade, qual seja: 

a comunicação privilegiada, não há como se imaginar que um 

paciente venha revelar seu histórico clínico, seus percalços, 

suas morbidades pregressas, o seu histórico patológico fami-

liar e até mesmo, seus relacionamentos mais íntimos, se o 

acesso a esta informação não estiver resguardado pelo profis-

“Se  o  que 

tens  a  dizer 

não  é  mais  belo 

que  o  silêncio, 

então  cala-te.” 

       (Pitágoras)
absoluta, por acolher as referidas exceções. Em apertada síntese, 

o que vem a ser socorrido com tal relativização é, certamente, a 

preocupação com a incolumidade de terceiros e com isso a 

preocupação com o bem-estar público e social.

2 – Sigilo Profissional

Diferentemente do que muitos acreditam, para que exista a 

infração do dever de sigilo, não se faz necessária a sua 

divulgação a toda sociedade, basta a simples revelação a uma só 

pessoa.  Apesar disso, é lícito ao profissional transmitir infor-

mações a seus assistentes, auxiliares, técnicos e pessoas que 

participem do tratamento do paciente, ficando estas obrigadas a 

manter em segredo as informações que lhe foram apresentadas 

em razão de sua atividade dentro do corpo clínico multi e 

interdisciplinar.  

Aqui se faz necessário esclarecer que pode o profissional 

revelar informações a um colega, se estas revelações tiverem 

como fim último o interesse do paciente e que elas tenham por 

escopo a troca de conhecimentos técnicos, também, em bene-

fício do paciente. É o que se costuma chamar de conferência 
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Uma visão hodierna dos problemas

enfrentados e o apelo das redes sociais
sional que interagiu com ele durante o exame, assim como to-

do o corpo clínico e administrativo da instituição, preservando 

assim a integridade física e psicológica do indivíduo.

Ademais, preservando-se a privacidade, ou seja, a 

intimidade, do paciente e a confidencialidade das informações 

prestadas fecha-se um ciclo no relacionamento profissio-

nal/paciente/ instituição.

Irrefragável que não haverá um exercício pleno da 

medicina ou odontologia se o paciente, que é o foco do 

atendimento, não se apresenta colaborativo em face da 

insegurança em revelar as informações necessárias durante 

sua entrevista – anamnese e histórico clínico pregresso, diante 

das malsinadas imagens e histórias que se apresentam, dia 

após dia, nas redes sociais e mídias eletrônicas.  

A contrário senso, se o paciente se sente seguro em razão 

do renome da instituição e por ser virtuoso e discreto o 

profissional que irá lhe consultar, não haverá nenhum receio 

no que concerne às consultas e fases do tratamento.

Ultrapassadas as questões normativas, legais, compor-

tamentais, bioéticas e deontológicas, deve-se refletir a 

respeito do real motivo da quebra de paradigmas das 

condutas pessoais dos profissionais que atuam na área da 

saúde, principalmente no que diz respeito à quebra de sigilo 

de forma imoral,  ilegal  e  a  ética.

A geração selfie, que se conecta em qualquer lugar e a 

qualquer hora e, diga-se de passagem, sem qualquer hesita-

ção, vem gerando profundas transformações no relaciona-

mento interpessoal e trazendo uma preocupação a mais nas 

instituições de ensino relacionadas à área da saúde.

As faculdades têm realizado campanhas educativas em 

conjunto com os Conselhos profissionais visando reprimir este 

desejo, quase que incontrolável e viciante, de autopromoção e 

recebimentos  de  curtidas  e  bonequinhos  de  emoticons. 

Os Conselhos profissionais foram obrigados a redigir re-

gramentos normativos, por meio de resoluções, além do que já 

prescreviam os Codexes Éticos, para tentarem, por meio de pu-

nições disciplinares por falta de decoro profissional, reprimir 

tamanha necessidade insensata e porque não dizer insólita.

Toda esta publicidade – aqui no sentido de tornar público 

– demonstra de forma incontestável a falta de preparo moral 

e ético destes profissionais, impelindo, assim, a que os 

usuários dos serviços passem, cada vez mais, a desacreditar na 

real natureza das profissões da área da saúde, mormente 

porque estes profissionais deveriam exercer seu munus em 

benefício da saúde do ser humano e da coletividade, zelando 

e trabalhando pelo bom conceito e prestígio da sua profissão, 

que pelo que se vê, não reflete a realidade.   

Deveras importante consignar, mesmo que en passant,  é 

o fato da falta de respeito às questões relacionadas a 

biossegurança e a consequente quebra de protocolo de aten-

dimento, questão esta que de per si seria motivo suficiente 

para afastar a utilização de celular, tablet e outros equipa-

mentos dos consultórios e centros cirúrgicos. Além do total 

desvio de atenção e concentração destes profissionais durante 

a interrupção do procedimento para posarem para a foto. 

Como não poderia deixar de ser, além dos Conselhos de 

Classe, o Estado Juiz foi chamado a interferir, por meio de 

demandas judiciais cíveis e criminais por quebra de sigilo, em 

face dos excessos de exposição envolvendo profissionais da 

área de saúde nas redes e mídias sociais. 

Apesar de ser adepto de que duas das mais importantes 

funções institucionais dos Conselhos de Classe são educar e 

orientar, para que os profissionais inscritos possam exercer o seu 

munus em consonância com as normas éticas e legais que 

regem a profissão e que nesse encadeamento de idéias o Nó 

Górdio que deve ser desatado é saber se a punição é mais 

importante do que a educação e orientação, no caso sob 

comento, creia-se que a punição deve ser exemplar para inibir a 

proliferação de tais atos nefastos, sobretudo por entender-se 

que estas atitudes vilipendiam, sobremaneira, o princípio da 

dignidade da pessoa humana.

O direito da liberdade de expressão – como muitos de 

forma precipitada e pouco fundamentada alegam – deve ser 

mitigado quando se encontra no outro lado o direito à 

integridade psicofísica do paciente.

Valendo-se de ensinamentos clássicos, duas das máximas 

morais do imperativo categórico de Kant determinam que se faz 

necessário agir como se a máxima de tua ação devesse ser 

erigida por tua vontade em lei universal da natureza; e age de 

tal maneira que sempre trates a humanidade, tanto na tua 

pessoa como na pessoa de outrem, como um fim e nunca como 

meio.  A primeira diz respeito à universalidade da conduta ética, 

tendo como atemporal e onipresente a sua validade; a segunda, 

representa a essência do imperativo, visto que assevera a 

dignidade dos seres humanos, em sua totalidade, como 

pessoas.  

Ainda em consonância com Kant, no mundo social há duas 

categorias de valores, quais sejam, o preço e a dignidade.  E 

pelo que se pode observar a dignidade do paciente, para estes 

profissionais, sequer está em segundo plano. 

Ultrapassada a  digressão suso apresentada, tem-se 

convicção que as redes sociais e suas derivações até aqui 

existentes, podem e devem ser utilizadas para fins de educação 

da população e como meio de interação social entre profis-

sionais da área da saúde, seus paciente, e seus potenciais 

pacientes, visto a magnitude do seu alcance.

Não se deve execrar tal meio de comunicação ou achar que 

a internet ou as mídias e redes sociais são uma caixa de 

Pandora. O que se quer na verdade é a conscientização profis-

sional, a obediência à normatização jurídica e ética e, 

mormente, o respeito à dignidade do paciente. 

A  publicidade,  o  marketing e a promoção pessoal e pro-

fissional,  também,  podem ser feitas desde que em consonância 

com  a legislação  vigente.

Como  tudo que é novo,  não se tem até o presente 

momento a real dimensão dos efeitos adversos e da nocividade 

por vir destes atos reprováveis e os impactos a médio e a longo 

prazo na vida pessoal e na reputação destes profissionais que 

desrespeitaram tal regramento basilar, pois as mídias e redes 

sociais permitem compartilhamento sem qualquer controle. 

4 – Considerações Finais

Assim como um caçador ao se perguntar se a movi-

mentação repentina  de um  arbusto  significa a presença de 

uma presa ou de um ser humano, a dúvida nesses casos, deve 

ser sempre retentora do agir. A ignorância, a dúvida e a 

impossibilidade de se vislumbrar o objeto que fez com que o 

arbusto se movimentasse deve reter qualquer iniciativa ou 

impulso de abater a possível presa,  mesmo  quando  se é  

conhecedor  que  aquele  local  é  pouso  de  várias  espécies. 

O princípio de na dúvida abster-se é o outro lado da obri-

gação de saber  o que se está pronto a fazer.  Quando este 

fazer significa expor dados ou imagens de pacientes – e esta 

última com, também, pacientes –, esse risco não é permitido.  

No que concerne à possibilidade de conferências para se 

discutir casos com colegas de profissão ou com a equipe 

multi-disciplinar, existem locais mais adequados e seguros 

onde o profissional pode buscar apoio para obter informações 

seguras e com fundamentações científicas.  

Algumas instituições já criaram seus guias de procedi-

mento e protocolos internos para discussão de assuntos 

online. Estas diretrizes e orientações internas podem evitar 

com que os profissionais se excedam, a que título for, durante 

seu atuar profissional.

Questão importante e que não passar despercebida é o 

risco contumaz da submissão da atividade médica, odontoló-

gica e na área da saúde em geral, aos imperativos das relações 

de mercado que podem tornar o profissional apenas uma peça 

na engrenagem financeira. 

Com efeito, é de conhecimento de todos que nas insti-

tuições que atuam na área de saúde, o paciente, ao ser admiti-

do – ou em consonância com os preceitos de humanização 

hospitalar ser acolhido –, é devidamente identificado, sendo 

seu estado mórbido ou sua condição clínica conhecida pelos 

profissionais que fazem parte do corpo clínico.

Mas também, é notório que existem barreiras – como por 

exemplo, engenharia preventiva – por intermédio de mecanis-

mos de anonimização ou desidentificação, que minimizam a 

possibilidade do uso indevido das informações do paciente.  

Enfim, compete a todos aqueles que atuam no setor 

relacionado à saúde adequarem-se às mudanças tecno-

científicas exigíveis para a realização de seu munus profissio-

nal, assim como aprimorar o relacionamento humano com 

seus pacientes, de acordo com os princípios bioéticos, deonto-

lógicos e legais, evitando a todo custo a auto promoção imoral,  

a ética e ilegal e a exposição,  a que título for, do paciente.

Colaboração: André Luis Nigre
Sócio Senior do Escritório DANTAS, FONSECA & NIGRE 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS; Advogado especialista em 
responsabilidade civil e ética nas áreas odontológica e 
médica.
Fone: (21) 2531-7196   |    nigre@dfnadvogados.com.br

 O texto aqui apresento é um compêndio do artigo sobre 

o mesmo nome publicado na Revista da Escola da Magistra-

tura do Estado do Rio de Janeiro, V. 20, N. 78, janeiro/abril de 

2017, ISSN 1415-4951.
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Na Odontologia é frequente que profissionais se 

associem para trabalhar no mesmo ambiente. Também 

é comum ver profissionais oferecendo serviços de 

determinada especialidade para atuação no 

consultório ou clínica de outros dentistas, ainda que 

realizando atendimentos em dias ou horários 

específicos. Este tipo de prestação de serviço demanda 

atenção para que não configure uma relação de 

trabalho e possa gerar um ônus trabalhista para o 

proprietário da clínica.

Para que um Cirurgião Dentista seja considerado 

empregado de outro profissional ou clínica é 

necessário que este trabalhe mediante remuneração 

(ainda que percebida sob a forma de “porcentagem”), 

subordinação e com regularidade (trabalho não 

eventual). Estas três características configuram o 

vínculo empregatício. Ou seja, o especialista em 

estética que atende todas as segundas-feiras os 

pacientes de outra clínica ou dentista, pode ser 

considerado empregado, ainda que “horista” (trabalho 

por hora).

Para evitar a caracterização do vínculo trabalhista, 

alguns profissionais ou clínicas, elaboram contrato de 

locação para outros dentistas atuarem no mesmo 

ambiente de trabalho. Estes contratos são válidos 

desde que o profissional seja, de fato, um dentista 

autônomo, atendendo e recebendo remuneração de 

sua própria clientela, sem estar subordinado ao 

proprietário da clínica. No entanto, deve ser feita uma 

observação quanto à interpretação da Justiça do 

Trabalho, que já entendeu que há simulação de contrato 

de locação quando o cliente paga à clínica e o profissio-

nal recebe porcentagem sobre o faturamento, quando há 

impossibilidade da recusa de clientes ou não há 

autonomia do Cirurgião Dentista sobre a agenda 

(cumprimento de horário). As características descritas 

determinaram a caracterização do vínculo de emprego, a 

despeito do contrato de locação firmado entre as partes 

(Fonte RO nº 00919-2006-028-03-00-6).

No ano de 2015, o Tribunal Superior do Trabalho 

reconheceu vínculo de trabalho entre um Cirurgião 

Dentista e a clínica porque ficou comprovado no processo 

que o trabalho do dentista era essencial para a atividade 

da clínica, que presta serviços de Ortodontia, além de ter 

sido executado em um de seus estabelecimentos, 

atendendo clientes da empresa, que mantém convênios 

na área da saúde. A clínica ainda fornecia equipamentos e 

suprimentos necessários para a prestação do trabalho e o 

Cirurgião Dentista não tinha autonomia para desmarcar 

consultas e indicar substituto em eventual ausência. Em 

sua defesa, a clínica alegou que a atividade de Cirurgião 

Dentista é sempre prestada por profissionais liberais e 

informou que mantinha uma parceria comercial com o 

profissional, o qual tinha empresa própria. Estes 

argumentos não foram aceitos. (Fonte: RR-77200 

60.2008.5.04.0004) 

Gestão de Clínicas de Alto Desempenho

Riscos Trabalhistas

Vale mencionar que depois que um profissional 

ganha uma ação trabalhista, não é recomendável que o 

empregador ou clínica alerte outras empresas sobre 

este fato. Há decisão judicial onde uma clínica de 

radiologia odontológica foi condenada pela Justiça do 

Trabalho a pagar a uma dentista reparação por dano 

moral por este motivo. O Tribunal Superior do Trabalho 

compreendeu que "os prejuízos advindos de tal ato são 

claros, como a provável restrição de oportunidades em 

empregos futuros e a dificuldade de reinserção no 

mercado de trabalho."(Fonte: AIRR-208-10.2010.5.10.0008) 

Uma proposta para profissionais que desejam 

atuar na clínica de outros dentistas é o sistema de 

“parceria”, quando dois ou mais profissionais exercem 

suas atividades na mesma clínica, cada qual possui 

clientela própria, alvará de autônomo, recebem os 

honorários sobre os atendimentos e têm responsabili-

dades e obrigações pessoais em relação aos seus 

clientes. Neste caso, existe apenas compartilhamento 

do espaço e despesas comuns, não há a constituição de 

sociedade (pessoa jurídica) prestadora de serviço a uma 

clínica ou vínculo empregatício porque não há 

subordinação entre os profissionais.

Colaboração:

Dra. Giorgia Bach Malacarne

OAB/PR nº 26.737 

 Advocacia Área da Saúde

consultório para aumentar as chances de um bom 

resultado no salvamento do dente.

A palestra ministrada pela Dra. Vânia Westphalen 

contou com a presença de Cirurgiões Dentistas atuan-

tes na Saúde Pública e acadêmicos de Odontologia 

das faculdades CESCAGE e UEPG.

O evento foi resultante de uma parceria com o 

coordenador de Odontologia da Prefeitura Municipal 

de Ponta Grossa Dr. Edson Alves. Compareceu também 

o Dr. Tito Lúcio Fernandes trazendo aos presentes 

informações acerca do Hospital Universitário de Ponta 

Grossa. Em seguida, houve palavra da Dra. Lilian 

Pasetti, Secretária-Geral do SOEPAR.

Foi realizado no dia 25 de abril, na ABO-PG mais 

uma palestra sobre a Campanha de Prevenção do 

Trauma Dental, organizada pelo CRO-PR, através das 

Conselheiras Gilce Czlusniak e Vânia Portela Ditzel 

Westphalen.

A campanha visa divulgar à população o 

protocolo de ação frente a um traumatismo dental e 

tem material gráfico intitulado “Salvando um Dente 

Permanente”, produzido pelo CRO-PR e que está 

sendo distribuído para escolas e entidades do estado, 

pois para que o procedimento seja bem sucedido é 

necessário que o paciente tenha o conhecimento dos 

procedimentos adequados antes da chegada ao 

Campanha de Trauma Dental tem
palestra em Ponta Grossa
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Na palestra “Uma Empresa Chamada Consultório”, o Consultor Álvaro Mulatti, abordou quatro 

áreas do gerenciamento dos consultórios, planejamento, gerenciamento de serviços, formação de 

preços e marketing.

Com uma abordagem objetiva e direta, assuntos como planejamento estratégico, tipos de 

consultórios, análise de cenários e tendências, formas de avaliação de micro e macro ambientes, 

utilização de ferramentas para avaliação de pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e 

ameaças, características de serviços, relações trabalhistas, indicadores de serviços prestados, 

evidência física, livro caixa, contas a pagar custos fixos e variáveis, impostos, fórmula para 

formação de preços marketing off-line, posicionamento, propaganda, publicidade, redes sociais, 

marketing on-line, foram apresentados aos participantes, sempre comparando consultórios com 

empresas ditas normais para reforçar a possibilidade que o Cirurgião Dentista tem de tratar seu 

consultório como uma empresa.

Na segunda palestra, as Conselheiras do CRO-PR, Cirurgiãs Dentistas Gilce Czlusniak e Vania 

Ditzel Westphalen explicaram, através dos resultados de pesquisas quais os meios de condiciona-

mento mais adequados para o dente avulsionado, comentaram também as possibilidades de 

No  dia 04 de abril foi realizada em União da Vitória, no auditório da UNIUV a primeira edição 

de 2017 do Projeto CRO Novos Caminhos, na ocasião foram apresentadas aos dentistas da região 

e acadêmicos da UNIUV,  duas palestras, a primeira sobre gerenciamento e marketing para 

consultórios e a Segunda  sobre  tratamento  da  avulsão dentária.

Direito Previdenciário e
a reforma da previdência

No dia 8 de março, o Dr. André Benedetti de Oliveira 

ministrou uma palestra direcionada a todos os Cirurgiões 

Dentistas de Cascavel e região, com o tema "Direito 

Previdenciário", assunto no qual o Dr. André é especialista.

CASCAVELUNIÃO DA VITÓRIA
Campanha Trauma Dental

Uma Empresa Chamada Consultório

Os assuntos abordados foram a possível reforma 

previdenciária e a questão do direito adquirido, a 

possibilidade de Aposentadoria Especial, que pode se dar 

com 25 anos de contribuição, a prevenção documental e 

as atividades especiais.

Estiveram presentes no evento, o Conselheiro do 

CRO-PR, Dr. Irati Pirola e a Delegada da Regional de 

Cascavel, Dra. Silmara Santana Serafini, o coordenador do 

curso de Odontologia da Unipar Dr. Laerte Bremm dentre 

outros 50  profissionais. 

Prof. Dr. Celso Yamashita

Profa. Dra. Gilce Czlusniak

Prof. Dr. Irati Luis Michelon Pirolla

Prof. Dr. José Roberto Pinto

Profa. Dra. Vânia Portela Ditzel Westphalen
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Secretário:
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Presidente do Conselho de Ética
Prof. Dr. Carlos Alberto Herrero De Morais

Tesoureiro
Prof. Dr. Dalton Luiz Bittencourt

Diretoria Conselheiros Comissão de Comunicação

Assessoria de Comunicação

C.D. Dra. Isabelle Weiss

C.D. Dra. Geili I. R. de Brito Macedo

C.D. Dr. Handrey H. Prosdocimo

Cesar Luiz Sella

Tiragem: 12.000 exemplares
Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Prof. Dr. Abrilino de Souza Ramos

Assistente de Comunicação

Vitor Hugo de Araujo

reimplante com apresentação de casos clínicos diversos, 

citando também os tipos de reimplante.

O tratamento da avulsão dentária surge por 

diferentes motivos. No último final de semana do mês 

de abril vários meios de comunicação noticiaram 

situações ocorridas em jogos de Basquete, na  e no NBA

Brasil, onde jogadores sofreram colisões e tiveram  

avulsão  dentária.
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Entidades unidas discutem a representatividade
da Classe Odontológica em Ponta Grossa

do conselho e dos profissionais junto à população.

Nessa consonância, a nova gestão do CRO-PR, 

demonstrou ter a consciência que se deve  valorizar a 

presença dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal  

dentro  das  entidades. O Presidente do CRO-PR consi-

dera que “cometeu-se uma discriminação nos últimos 

anos ao não se prestigiar a presença destes profissionais 

dento do Conselho”, sendo que estão sendo estudadas 

ações que traduzam aos profissionais, o sentimento de 

que eles também pertencem ao Conselho  e  que  o  

Conselho  é  também  a  sua  casa.

A participação conjunta das ABOs, do Sindicato e do 

Conselho nas discussões sobre os diversos temas da 

No dia 19 de abril, a comunidade odontológica de 

Ponta Grossa debateu temas de interesse da classe, 

com a presença do Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinal-

do Farias, do Coordenador de Odontologia da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, Dr. Edson Gonçalves, e dos 

Presidentes da ABO-PG, Dr. Murilo Sérgio Príncipe 

Bizetto e do SOEPAR, Dr. Fabiano Sfier de Mello.

O evento teve as entidades de classe unidas, 

dialogando com o público presente, sobre a representa-

tividade dos Cirurgiões Dentistas, técnicos e auxiliares 

no município de Ponta Grossa, região em que a 

Conselheira do CRO-PR, Dra. Gilce Czlusniak tem 

demonstrado o que é trabalhar pela representatividade 

Odontologia, vem provocando um sentimento de união 

na classe odontológica o que não ocorria há muito 

tempo, por situações adversas ao real objetivo da 

Odontologia e hoje, as entidades estão unidas para o 

bem da classe.

Em reunião na sede do CRO-PR, os empresários do Clube da Alice, Monica 

Balestieri Berlitz e Paulo Ricardo Berlitz, foram recebidos pelo Presidente do CRO-

PR Dr. Aguinaldo Farias, a Chefe do Departamento de Ética, Dra. Daniele Bocheko e o 

procurador jurídico do CRO-PR, Dr. Alexandre Mazzetto, quando firmaram o 

compromisso de elaboração de um Termo de Cooperação para que os anúncios 

veiculados no grupo não tenham ofertas de preço e promoções, que não seja 

anunciada a venda de produtos odontológicos e que os posts estejam em concordân-

cia com o Código de Ética Odontológico. 

Com esse compromisso, ficou evidente o porquê do sucesso do Clube da Alice: 

empresários comprometidos com a ética e a legalidade de suas publicações.

CRO-PR intensifica ação sobre Redes Sociais
e firma cooperação com o Clube da Alice

A Câmara Técnica nasceu com o objetivo de 

divulgar as Práticas Integrativas e Complementares 

para a classe odontológica, para o público em geral, 

com linguagem acessível, educativa e prática, a fim de 

divulgar o conhecimento sobre as mesmas, mostrar os 

benefícios, ampliar e agregar valor à área de atuação 

dos Cirurgiões Dentistas, com ênfase na saúde e bem-

estar social.

Promover a importância de inserir as Práticas In-

tegrativas e Complementares (PICs) nas Universida-

des, no atendimento diário dos profissionais, em clíni-

ca particular ou serviço público, como forma de incre-

mentar e ampliar os benefícios da técnica, do próprio 

atendimento clínico, contribuindo para valorizar e 

complementar o tratamento odontológico em sintonia 

com as necessidades e demandas da sociedade.

Participar e organizar eventos relacionados às 

Práticas Integrativas e Complementares como membros 

Colaboração: Dra. Lirane Carneiro Suliano
Doutoranda e Mestre pela Universidade Federal do Paraná
Docente da Pós-Graduação em Acupuntura pela Faculdade IBRATE
Advanced Training pela World Federation of Acupuncture - China

Realizações da Câmara Técnica de Práticas Integrativas
ativos a fim de representar os interesses dos Cirurgiões 

Dentistas e promover a saúde integral. 

Estamos conscientes que de um lado há muito 

trabalho a ser realizado, mas também observamos, por 

outro, os excelentes resultados que obtemos na clínica 

diária, aliado ao amor pela profissão e pelos nossos 

semelhantes, são os motivos que nos impulsionam a ir 

adiante por caminhos que nos levam a desbravar novos 

horizontes e novas possibilidades.

A Câmara Técnica é formada pela Dra. Regina S. 

Manzochi, Dra. Fernanda Rossi Pagnoncelli, Dra. Lirane 

Carneiro Suliano e o Dr. Ricardo Bali.
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