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Programa "CRO-PR Vai até você!"
entrega facilidades e melhores serviços

O CRO-PR está apostando em tecnologia para 

melhorar o atendimento aos inscritos ao mesmo tempo 

que reduz custos operacionais.

A proposta da gestão Novos Caminhos está sendo 

cumprida e facilita a vida do Cirurgião-Dentista, principal-

mente dos colegas do interior que não precisam mais se 

deslocar para resolver suas questões junto ao Conselho.

A ampliação de atendimento iniciou-se com o 

lançamento do aplicativo do CRO-PR para celulares, que 

tem formulários para denúncia ética, consultas ao 

departamento financeiro e o canal direto com o presi-

dente, além de outras funcionalidades como o acesso às 

notícias e o Código de Ética Odontológico.

Em outubro lançamos as Delegacias On-line, com 

atendimento on-line via chat, com o encaminhamento 

direto aos setores, atendendo às necessidades dos 

inscritos onde quer que estejam, em tempo real.

Outra inovação é a estrutura de teleconferências que 

está facilitando a realização de reuniões, o encaminhamen-

to de consultas e de processos sem a necessidade de 

viagens de funcionários, delegados e conselheiros, assim 

como reuniões de comissões para discussão dos trabalhos 

em desenvolvimento.

O projeto Novos Caminhos também faz parte desse 

Vai até você!

programa, levando conselheiros e profissionais às cidades 

do interior, palestras e cursos de interesse geral. (veja 

matéria específica dos eventos deste projeto)

Agora você interage com o Conselho onde estiver e 

por isso chamamos o programa de CRO-PR vai até você!

Novas Delegacias On-line levam
mais facilidade aos inscritos no CRO-PR.

As novas Delegacias On-line já estão atendendo os 

inscritos que agora podem encaminhar suas demandas 

no ambiente digital.

Inicialmente foram lançadas 4 Delegacias On-line 

para atender à reestruturação das regionais de Pato 

Branco, onde o Delegado é o Dr. José Ricardo Pereira 

Martins, em Francisco Beltrão o delegado Dr. Marcelo 

Campos e Paranaguá o delegado Dr. Daniel Gustavo 

Giaretta Fangueiro e Santo Antonio da Platina sem titular, 

que tiveram prioridade para garantir o atendimento e 

melhorar o acesso dos profissionais destas regiões.

Na sequência o CRO-PR criou 3 novas delegacias, com 

nomeação dos delegados Dr. Júlio Cesar Sandrin em Castro, 

Dr. Paulo Marcelo Nocera em Telêmaco Borba e Dr. Augusto 

Alberto Fogiatto em Jacarezinho.

As novas delegacias terão atendimento On-line através 

de “bate-papo” que facilita o acesso do Cirurgião-Dentista e 

profissionais auxiliares, às soluções de questões profissio-

nais, através do portal do conselho e no aplicativo.

Os acessos são monitorados com a tecnologia de 

geolocalização que reconhece a  localidade de onde o 

usuário se conecta e segmenta o atendimento conforme a 

Delegacia de sua região.

O sistema de atendimento On-line (bate-papo) terá 

operadores disponíveis das 8:45 às 17:00 horas, permitindo 

o envio de mensagens fora desse horário, o que torna 

possível o encaminhamento 24 horas, sendo que ao iniciar o 

dia de trabalho, as mensagens serão processadas de acordo 

com a ordem de chegada. 

Delegacias
On-line

As Delegacias On-line terão ainda outros canais 

abertos como pelo aplicativo, onde é possível fazer 

consultas e contatos com o Conselho, via WhatsApp com 

atendimento direto do setor de Ética, onde podem ser 

feitas denúncias, o atendimento às mensagens na página 

de Facebook do CRO-PR e também através do 0800-600-

9500 que permite ligações gratuitas em todo o Estado, 

incluindo os estados vizinhos.

É importante lembrar que as Delegacias de Pato 

Branco, Paranaguá, Francisco Beltrão e Sto. Antonio da 

Platina já estão operando com o atendimento On-line, 

com um número crescente de acessos e soluções geradas.

Nas regionais em que há estrutura física, o Conselho 

está ajustando a estrutura e equipamentos para melhorar 

a performance no atendimento e na fiscalização das 

regiões atendidas. 

Em 2018 apresentaremos as sedes reestruturadas 

em Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa e Maringá.

O novo projeto foi  lançado
em Santo Antonio da Platina

Em comemoração ao Dia do Dentista, foi lançado um novo projeto: "CRO vai até você!". No dia 25 de 

outubro, o Presidente e o Secretário visitaram alguns colegas de Santo Antônio da Platina e da região 

norte pioneira, coletando importantes subsídios sobre as demandas dos profissionais da região, visando 

ampliar localmente ainda mais o já bem sucedido projeto Novos Caminhos.

Com o mesmo objetivo, acreditando nas particulares regionais, em breve também serão visitados os 

profissionais de Pato Branco, Paranaguá e Francisco Beltrão. O resultado final a ser atingido é aproximar 

ainda mais o CRO-PR a todos os rincões do Estado, onde houver um profissional, assistindo os CDs 

integralmente, como merecem. Na foto, visita ao colega Dr. Luiz Alceu Garbelini, de Santo Antônio da 

Platina, um ícone regional que eleva a Odontologia.
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EDITORIAL

Não haverá reajuste da
Anuidade do CRO-PR em 2018

Proposta da Plenária do CRO-PR teve respaldo do 

Sistema Conselho, e na sexta-feira, 01 de setembro, foi 

realizada a reunião do Sistema Conselho, com a presença 

dos presidentes dos Conselhos Regionais de todo Brasil.

Foram tratados diversos assuntos de interesse da 

Odontologia nacional, mas o ponto mais relevante dessa 

reunião foi a discussão sobre a anuidade 2018.

A proposta de CONGELAMENTO dos valores das 

anuidades foi levada pelo presidente do CRO-PR, Dr. 

Aguinaldo de Farias, sendo tema de discussão em que foram 

ouvidas as considerações de diversos colegas representan-

tes dos respectivos Estados, em que cada um tem uma 

realidade, mas que todos enxergam a necessidade de se 

buscar caminhos para modernizar a forma de gestão e 

buscar as melhores saídas para os colegas de todo o país.

A proposta foi aprovada pela grande maioria e os 

Conselhos Regionais irão ajustar os procedimentos para 

que, mesmo sem aumento das anuidades, os serviços 

prestados continuem no caminho das melhorias 

necessárias para que tenhamos uma Odontologia com o 

reconhecimento que merece.

Saudações a todos os Cirurgiões-

Dentistas e profissionais auxiliares do 

Estado do Paraná.

Chegamos a mais um final de ano, 

sendo este o mais difícil pela atual situação 

econômica e política do nosso país. A 

intolerância tomou conta da população 

justamente pela indignação por tanta 

corrupção e desmandos pelo nosso Brasil. 

Os momentos de crise fazem renascer a 

esperança de mudança e dias melhores, o 

que não é diferente na Odontologia.

Os Cirurgiões-Dentistas de vários municípios iniciaram o diálogo com os gestores sobre 

a equiparação salarial com profissões de competência semelhante e condições de trabalho 

mínimas ao atendimento odontológico. Nós, juntamente com o SOEPAR, estamos 

assessorando juridicamente todos os colegas e o apoio é incondicional às solicitações dos 

profissionais. Também, estamos ranqueando os municípios conforme seus salários e 

condições de trabalho. Divulgaremos as piores e melhores cidades nas relações de trabalho 

com a Odontologia.

Vencemos a primeira etapa de prioridades e, agora, poderemos avançar na discussão 

sobre os planos odontológicos. Esta famigerada relação desleal e de aviltamento profissional 

tem os dias contados para acabar e não nos renderemos ao poder econômico em desfavor da 

dignidade profissional, sendo a união dos colegas imprescindível para alcançar nossos 

objetivos comuns. Não queremos passar falsas perspectivas de resolução rápida sobre o 

assunto, mas não descansaremos enquanto o respeito pela nossa profissão não for 

recuperado. Buscaremos a implementação da CBHPO nos planos odontológicos como 

referência e que a livre concorrência ocorra a partir do mínimo condizente com a dignidade 

profissional.

A reestruturação da nossa entidade continua e teremos ainda no primeiro semestre de 

2018 um grande investimento no interior do estado com inauguração de novas instalações 

em Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel e Ponta Grossa, todas com informatização plena, 

teleconferências, atendimentos on-line e excelência na solução de problemas. Também, 

ampliamos o número de delegacias on-line em Francisco Beltrão, Pato Branco, Marechal 

Cândido Rondom, Paranaguá, Castro, Telêmaco Borba e Santo Antonio da Platina. O Projeto 

“CRO vai até você” permite que os colegas sejam atendidos em tempo real pelos aplicativos, 

pelo site ou por ligações gratuitas. Multiplicamos o número de fiscalizações e a redução das 

infrações éticas é facilmente percebida. Estamos nos estágios iniciais de fiscalização nas 

redes sociais e um departamento específico foi implementado para agilidade na prevenção 

da punibilidade e, nas reincidências,  a instalação de processos éticos e julgamentos severos.

Tenham uma boa leitura de nossa revista e conheçam grande parte de nosso trabalho 

neste pouco tempo de presidência do CRO-PR. Não deixem de enviar suas críticas e 

sugestões.

Enfim, aproveitamos para desejar a você e a todos os seus familiares e amigos um Bom 

Natal e Feliz Ano Novo com a renovação dos sorrisos e a paz do menino jesus em nossos 

lares. 

Aguinaldo Farias

Presidente CRO/PR

Confesso que hoje tenho uma enorme satisfação em gerir nossa autarquia ao lado de 

pessoas sérias e comprometidas, como os nossos conselheiros do CRO-PR, por uma 

Odontologia digna e valorizada.

Nossa profissão clamava pela união da classe e trabalho conjunto das entidades 

odontológicas com a modernidade do diálogo, do respeito, da alternância de poder e do 

planejamento de gestão. Hoje, temos o respeito de competências de cada entidade e 

estamos em plena harmonia (SOEPAR, ABO-PR e CRO-PR).  Demos um basta em gestões 

exclusivamente cartoriais e voltamos com representatividade efetiva dos colegas em quase 

todos os setores. Precisamos, juntos, recuperar a imagem de nossa autarquia e contamos com 

você.

O Termo de Cooperação como Ministério do Trabalho já começa a render benefícios 

entre os colegas, onde várias empresas começam a registrar os profissionais e a pagar o que a 

lei exige na iniciativa privada. Sabemos que, ainda, há a tentativa de burlar a lei e estamos 

atentos para realizar novas fiscalizações. Denuncie pelo aplicativo, telefone ou email e nos 

ajude a combater a informalidade e ilegalidade das relações trabalhistas.

As ações conjuntas com a Vigilância Sanitária possibilitaram a melhoria nas condições 

de trabalho dos colegas do município de Campo Magro. Este projeto piloto será estendido 

aos demais municípios do estado com fiscalizações nas estruturas públicas de atendimento à 

população. A qualidade de atendimento e as normativas de biossegurança não podem ser 

diferenciadas do setor privado para o setor público e, se não houver condições mínimas de 

trabalho, não poderá ter atendimento clínico. Também, voltaremos com o prêmio “Paraná 

Sorridente” para valorizar os municípios e seus gestores que propagam uma Odontologia 

ética e de qualidade.

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

Presidente:
Prof. Dr. Aguinaldo Coelho de Farias

Secretário:
Prof. Dr. Claudenir Rossato

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: 18.000 exemplares
Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Prof. Dr. Abrilino de Souza Ramos
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Com um formato bastante dinâmico, os eventos tem a participação 

de conselheiros e delegados esclarecendo as funções do Conselho, 

comunicando as ações político-profissionais em defesa da atuação dos 

profissionais e do aumento da representatividade da classe, auxiliando 

nas questões de valorização do trabalho dentro do setor público e 

privado, o trabalho do setor de fiscalização in-loco e nas redes sociais, a 

importância das denúncias de propagandas ilegais, os desdobramentos 

do termo de cooperação com o Ministério do Trabalho entre outros 

assuntos, sendo que em alguns eventos temos a participação de colegas 

do SOEPAR, da ABO e outras entidades.

Também são ministradas palestras com viés técnico, na área clínica, 

de ética, de gestão e administração entre outros assuntos, que tem o 

objetivo de introduzir novos conhecimentos e atualizar os profissionais.

Esta aproximação do Conselho é parte fundamental da nova gestão 

do CRO-PR, em busca do entendimento das demandas dos profissionais 

da Odontologia e para planejar novas ações de valorização do Cirurgião-

Dentista.

Fique atento e participe desses eventos que são gratuitos.

Mantenha seus dados atualizados junto ao Conselho para receber os 

convites dos eventos na sua região.

Cascavel
Cascavel recebeu mais um evento do Projeto Novos Caminhos, no dia 

28/09, desta vez com o objetivo de prevenir infrações éticas pelos alunos na 

graduação, assim como os CDs. recém-formados, em que os conselheiros Irati 

Pirolla, Abrilino de Souza Ramos e Aguinaldo Farias, ministraram palestras 

informativas aos alunos da UNIPAR e da UNOESTE.

Estiveram presentes o coordenador da UNIPAR, Laerte Bremm e a 

coordenadora da UNOESTE, Marina Berti.

Durante as palestras houve grande participação dos presentes, que 

puderam esclarecer dúvidas diretamente com os conselheiros, nesta jornada 

que objetivou, em um futuro próximo, a diminuição de infrações éticas.

O Projeto Novos Caminhos foi criado com o objetivo de

No dia 27 de setembro, em Paranavaí, o evento foi organizado pela Dra. 

Priscilla Maestri, chefe da 14ª Regional de Saúde, contou com palestras sobre 

Cariologia ministrada pela Dra. Núbia Pini, professora da UNINGÁ e a palestra 

sobre odontogeriatria e prótese sobre implantes, do Dr. Eduardo Kurihara 

professor da UEM.  O evento contou também com a presença do Presidente 

do Conselho de Ética do CRO-PR, Dr. Carlos Herrero e de Coordenadores de 

Saúde Bucal de vários municípios da região.

Paranavaí
Na palestra do presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias, foram 

apresentados pontos do planejamento estratégico e os resultados que vem 

sendo obtidos pela nova gestão do conselho. 

“Estamos avançando pois temos um ótimo nível de participação dos 

profissionais do Estado e precisamos da confiança nas ações da nova diretoria 

para trilharmos novos caminhos na odontologia paranaense”, comentou o 

presidente.
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otimizar a integração entre os Cirurgiões-Dentistas e o CRO-PR.

Telêmaco Borba
O Evento do dia 21 de setembro, realizado em Telêmaco Borba contou com a presença 

do Dr. Paulo Marcelo Nocera, coordenador de saúde bucal e o secretário de saúde do 

município, Dr. Edemilson Siqueira Pukanski e do Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo 

Farias.

A conselheira Dra. Gilce Czlusniak fez a abertura e em seguida a Dra. Daniele Capelini 

Rodak, proferiu a palestra sobre o tratamento da avulsão do dente permanente e a 

necessidade do encaminhamento imediato ao Cirurgião-Dentista.

Na sequência a dra. Lilian Pasetti discorreu sobre a importância do SOEPAR, 

principalmente nas cidades do interior, juntamente com a abordagem aos profissionais da 

rede pública.

O Evento realizado em Campo Mourão no dia 19 de outubro teve a participação dos 

Conselheiros Dr. Irati Pirola e Abrilino de Souza Ramos, que apresentaram os resultados das 

ações do CRO-PR, interagindo com os presentes com objetivo de entender as demandas 

dos profissionais da região.

A palestra técnica do Dr. Adriano Sakurada foi sobre “Os aspectos legais na administra-

ção e merketing na Odontologia” que despertou grande interesse dos presentes.

Na sequência, o Dr. Fabiano Sfier de Melo, presidente do SOEPAR, apresentou e prestou 

esclarecimentos sobre a estrutura, as atividades e os resultados das ações do sindicato.

Campo Mourão

Francisco Beltrão, Umuarama e Toledo
Nos dias 24 e 31 de outubro e 01 de novembro, 

foram realizadas em Francisco Beltrão (UNISEP e 

UNIPAR), em Cascavel (UNIOESTE) e Umuarama 

(UNIPAR) palestras orientando os acadêmicos destas 

instituições sobre montagem de consultórios.

A palestra “Terminei a Faculdade e Agora?”, 

ministrada pelo consultor Álvaro Mulatti, abordou as 

principais situações envolvendo a montagem de 

consultórios e o começo da vida profissional do CD.

A palestra faz parte da iniciativa do CRO-PR em 

levar aos Cirurgiões-Dentistas, mais conhecimento 

sobre a gestão dos consultórios, informando os 

profissionais sobre práticas utilizadas por empresas 

que podem (e devem) ser utilizadas para melhorar o 

dia-a-dia de seus consultórios.

Os assuntos abordados visam complementar as 

orientações recebidas durante a graduação, apresen-

tando situações reais enfrentadas por recém-formados, 

tanto para os que pretendem montar seus consultórios 

ao terminar o curso como para os que pretendem 

prestar serviço em clínicas odontológicas.

Fora tratados assuntos como legislação, localiza-

ção, público alvo, tipo de imóvel, pesquisa de mercado, 

equipamentos, ambientes, layout de consultórios, vigi-

lância sanitária, infra-estrutura, investimento, linhas de 

crédito, custos, marketing, comunicação visual e geren-

ciamento, sempre ressaltando que o cirurgião dentista 

pode tratar seu consultório como uma empresa.

Esta abordagem possibilita ao futuro profissional 

criar um diferencial para que a prestação de serviços 

seja executada de forma organizada, com mais controle 

e organização fazendo com que o CD que está 

iniciando sua vida profissional possa ter critérios para 

atuar no mercado valorizando sua profissão.
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CRO-PR e MinTE realizam treinamento conjunto
para fiscalização das clínicas odontológicas

No dia 15 de agosto foi realizada a primeira reunião entre os fiscais do CRO-PR com os 

técnicos e fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. O encontro é decorrente do Termo de 

Cooperação firmado entre CRO-PR e MinTE assinado em maio de 2017, em que estão sendo 

implementados diversos aspectos da fiscalização trabalhista nas clínicas odontológicas.

Com a presença do pessoal da Delegacia Regional do Trabalho, Sr. Elias Martins, auditor 

fiscal e chefe do setor de inspeção do trabalho e do CD. Dr. Moacir Machado, auditor fiscal do 

trabalho, o evento atualizou as bases legais trabalhistas aos fiscais do CRO-PR e forneceu aos 

profissionais do MinTE maiores subsídios sobre a realidade trabalhista aplicada à 

Odontologia.

O Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias esclareceu a importância desta parceria 

dentro do planejamento estratégico da nova gestão, na busca da valorização do profissional 

da Odontologia, frente as relações trabalhistas observadas entre as pessoas jurídicas 

contratantes e os Cirurgiões Dentistas, em especial as franquias, para garantir os direitos 

trabalhistas aos profissionais da classe. O Termo de Cooperação com o Ministério do Trabalho 

vai permitir que os fiscais do CRO-PR também possam atuar sobre as relações de trabalho.

Na pauta estão sendo abordados temas como o estabelecimento da pessoa jurídica 

enquanto empregador, o reconhecimento da estrutura do contrato de trabalho, os aspectos 

que podem ser inseridos nos Termos de Ajuste de Conduta, características da jornada de 

trabalho que caracterize o vínculo trabalhista e as novidades da recente reforma trabalhista, 

entre outros assuntos sobre a determinação da relação de trabalho.

Também foram discutidos os aspectos do ato fiscalizatório, o direito de acesso do fiscal 

aos locais e aos documentos a serem fiscalizados, as dificuldades e resistências enfrentadas 

pelos fiscais, os artifícios utilizados pelos fiscalizados, além das questões legais que suportam 

o trabalho de fiscalização.

Durante evento, o procurador jurídico do Conselho considerou que o estabelecimento do 

termo de cooperação com o Ministério do Trabalho já gerou frutos positivos a partir da 

movimentação das empresas na direção regularização dos aspectos trabalhistas.

Dentro das propostas há o estabelecimento de objetivos elaboração de um acordo 

coletivo para acompanhar as diferenças estabelecidas na reforma das leis trabalhistas e 

outras ações práticas para otimização do trabalho de fiscalização das entidades.

CRO-PR avalia atuação da fiscalização com
foco nas relações de trabalho

No dia 11 de setembro, o Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias, reuniu-se com os 

deptos. de ética e fiscalização, para avaliar a atuação com o foco na questão trabalhista.

É importante frisar que a fiscalização e eventuais autuações de irregularidades nas 

relações de trabalho serão baseadas no Termo de Cooperação com o Ministério do Trabalho - 

MinT e conforme instruções de operação discutidas no seminário ministrado pelos 

profissionais do MinT na sede do CRO-PR em Curitiba em Agosto.

O CRO-PR solicita aos Cirurgiões-Dentistas e demais inscritos que utilizem o aplicativo 

do conselho para realizarem as denúncias de irregularidades trabalhistas.

Esclarecemos que nos casos em que colegas Cirurgiões-Dentistas compartilham 

consultórios ou quando há a simples prestação de serviços (p. ex. atendimento à especialida-

des complementares), mas que não tenham uma relação de subordinação, não guardam 

ilegalidade e portanto não há o que denunciar. Lembramos ainda, que as denúncias acolhidas 

desencadeiam um processo que corre em segredo de Justiça e portanto o CRO-PR só pode 

publicar informações após o término desses processos.

CRO-PR fiscaliza unidades de saúde na RMC
Com base no Termo de Cooperação com a 

Vigilância Sanitária, o CRO-PR realizou fiscalização das 

unidades de saúde do Município de Campo Magro.

Após a fiscalização realizada no dia 4 de outubro, 

foi dado ao município prazo de 15 dias para regulariza-

ção de condições de trabalho dos Cirurgiões-Dentistas e 

foi posteriormente verificado o encaminhamento, que 

está ocorrendo de forma gradual, pois algumas ações 

dependem de processos administrativos, licitatórios e o 

CRO-PR entende que o principal objetivo é o 

atendimento às requisições e não a eventual punição.

De acordo com o plano de gestão, o CRO-PR 

intensificará a fiscalização das unidades de saúde dos 

municípios de todo o estado, com o objetivo de garantir 

condições de trabalho e valorizar os Cirurgiões-

Dentistas da rede pública.

O CRO-PR está aberto aos prefeitos, secretários e 

administradores do setor de saúde para esclarecer e 

auxiliar na regularização das estruturas e condições de 

serviço odontológico dos municípios que queiram 

adiantar-se à fiscalização do Conselho.
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Criada a Frente Parlamentar da Odontologia
No dia 24 de outubro, véspera do Dia do Cirurgião-Dentista, foi dado o estabelecimento 

da Frente Parlamentar da Odontologia, criada na Câmara dos deputados em Brasília.

A Frente Parlamentar tem o objetivo de aumentar a representatividade e defesa dos 

interesses da classe odontológica e da população em suas necessidades de saúde pública.

A Câmara dos Deputados oficializou a chamada “entidade civil de interesse público” 

composta por deputados federais que, conforme o estatuto, tem objetivo de apoiar e 

defender os ideais dos Cirurgiões Dentistas e da Odontologia, representados pelos conselhos 

federal, conselhor regionais, representações sindicais e instituições civis da categoria.

O presidente do CFO, Dr. Juliano do Vale considerou que 336 assinaturas para a 

validação da frente é uma grande expressão de apoio, pois mostra a importância da 

odontologia na promoção de saúde da população brasileira. O presidente observou que  “A 

Odontologia, assim como o Brasil, está vivendo um novo momento e a criação da Frente 

Parlamentar é uma realização muito importante para a consolidação de uma Odontologia 

realmente valorizada”.

O Presidente do CFO foi o articulador da proposta de criação da Frente, que encontrou 

respaldo e apoio do deputado federal Carlos Henrique Gaguim (Podemos).

Conforme a resolução da Frente, entre os objetivos do movimento, está a promoção da 

“integração harmoniosa entre o Congresso e a categoria, capaz de estabelecer um ambiente 

legislativo favorável ao seu desenvolvimento”.

A diretoria do CRO-PR parabeniza atuação do presidente do CFO e continuará 

trabalhando nas esferas Municipal, Estadual e Federal para aumentar a representatividade 

da categoria.

Comissão de Gestão em Saúde Pública em Cascavel
Foi realizada na quarta-feira 20 de Setembro, a reunião da Comissão de Gestão em 

Saúde Pública da Regional de Cascavel, quando foram discutidos a valorização do 

profissional atuante no serviço público por meio de melhores salários e melhores 

condições de trabalho.

A reunião teve a presença do Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias e dos 

conselheiros Dr. Irati Pirola e Dr. Abrilino de Souza Ramos e dos membros da comissão CDs 

Ederson Santos Rocha, Neiva Rotta Guilherme e Helen Cristina Lazzarin, ficando para ser 

agendado um encontro da comissão com os Cirurgiões-Dentistas e profissionais auxi-

liares que trabalham na rede pública da região, a ser realizada na cidade de Cascavel.

Secretário expõe planejamento do
CRO-PR no 6º COUEL

O CRO-PR esteve novamente marcando presença, de forma consecutiva, nos congressos 

da Universidade de Londrina, apoiando de forma objetiva.

Neste 6º COUEL (Congresso Odontológico da Universidade Estadual de Londrina), além 

de stand com distribuição de folders elucidativos, os Conselheiros José Roberto Pinto e 

Claudenir Rossato estiveram prestando importantes informações aos congressistas, em sua 

maioria acadêmicos.

Neste evento, o Secretário, Dr. Claudenir, fez uma palestra com o tema: "Conheça a sua 

casa". Em mais de uma hora, prestou esclarecimentos sobre as importantes e necessárias 

funções do CRO-PR, a união das entidades CRO-ABO-SOEPAR em prol da Odontologia 

Paranaense, as ações concretas da gestão "Novos caminhos", as motivações que geram 

processos éticos e, por fim, respondeu a inúmeras perguntas aos presentes, que participaram 

ativamente, o que demonstra que a nova diretoria do CRO-PR está no caminho certo.

A interação forneceu informações importantes sobre a forma que o profissional e os 

acadêmicos enxergam o Conselho e quais são as suas necessidades, informações estas que 

vão gerar novas ações em benefício da classe odontológica.

Presidente do CRO-PR participa de reunião
no Gabinete da Presidência da Republica

No dia 06 de novembro, em Brasília, o Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias esteve 

em reunião na Secretaria da Presidência da República, com o ministro-chefe da secretaria de 

Governo do Brasil, Antonio Jose Imbassahy da Silva e os colegas do Sistema Conselho, Dr. 

Juliano do Vale, Presidente do Conselho Federal de Odontologia e dos Presidentes dos 

Conselhos Regionais Dra. Viviane Coelho Dourado, da Bahia; Dr. Cláudio Yukio Miyake, de São 

Paulo; Dr. Samir Najjar, do Distrito Federal e Dr. Outair Bastazini, do Rio de Janeiro.

A reunião teve como tema principal a criação da Frente Parlamentar da Odontologia e 

de assuntos como a Odontologia do Trabalho, a Odontologia Hospitalar, a mudança na Lei 

que rege a Odontologia e o “não” ao projeto de lei que tira dos Cirurgiões-Dentistas e dos 

Técnicos de Saúde Bucal, a responsabilidade por tomadas radiográficas, uma distorção que 

dificulta o tempo de realização do diagnóstico e pode significar prejuízos aos próprios 

pacientes, pois pode significar um aumento considerável no custo do tratamento.
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Nova gestão cria o CRO-Jovem para aumentar
o  suporte aos Cirurgiões-Dentistas em início de carreira.

No dia 15 de agosto foi realizada a primeira reunião 

da Câmara Técnica CRO JOVEM, criada para aproximar os 

novos Cirurgiões-Dentistas ainda mais do seu Conselho.

O grupo tem a coordenação do Dr. Celso Yamashita e 

foi criado com o objetivo de dar maior suporte aos 

Cirurgiões-Dentistas formados nos últimos 5 anos, pois 

são alvo de exploração trabalhista por parte de empresas 

que se aproveitam da sua condição de recém-formados e, 

desta forma, estão dentro do maior percentual de 

processos éticos, muitas vezes por força de terceiros. Estes 

novos profissionais carecem de maior atenção quanto à 

questões como aumentar o conhecimento das rotinas 

extra-clínica, como a “lida” administrativa, financeira e 

fiscal dos consultórios, saúde do trabalho e também sobre 

a utilização de redes sociais e suas implicações éticas.

Após apresentar o planejamento estratégico aos 

membros da Câmara, o Presidente do Conselho, Dr. 

Aguinaldo Farias, falou sobre a necessidade de ações de 

suporte aos CDs em início de carreira, que são pressionados 

em suas relações trabalhistas e salientou que o CRO-PR 

está executando o trabalho de fiscalização e orientação em 

primeira mão, como alternativa ao uso do judiciário, mas 

que as ações da procuradoria jurídica sobre o mercantilismo 

na Odontologia continuará em sua força máxima.

A Câmara irá discutir e traçar ações de apoio a estes 

profissionais e novos canais serão abertos (entre eles o 

Instagram e posteriormente a TV CRO-PR) para aproximar 

os novos colegas, abrangendo temas como infrações 

éticas (o que pode e o que não pode), orientações 

trabalhistas e outros projetos que valorizam o profissio-

nal. Da mesma forma, outras ações, inclusive em parcerias 

com outras entidades, como a Incubadora do SOEPAR, o 

Termo de Cooperação com o Ministério do Trabalho estão 

sendo utilizadas em apoio aos novos CDs.

Este é mais um caminho aberto pela nova gestão 

para a Odontologia paranaense.

JovemJovemJovem

Participações do CRO-Jovem, mostrando trabalho!
A turma do CRO-JOVEM já está mostrando trabalho, 

apoiando e representando o CRO-PR em eventos. O 

primeiro foi o atendimento aos participantes do I Fórum 

de Harmonização Orofacial realizado na Universidade 

Positivo em setembro e depois, no CIOPAR, interagindo 

com acadêmicos e profissionais participantes do evento.

No início de novembro, os CDs. Náthaly Müller e 

André Segato representaram o CRO-PR no evento 

“Enfim Formado, Na Era Digital – 3a Edição” em 

Salvador, que é projeto um desenvolvido pelo Conselho 

Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) em 

parceria com a Faculdade Maurício de Nassau, cujo 

objetivo é aproximar os recém-formados, trazendo-os 

de forma participativa para dentro do seu conselho, o 

CRO-BA.

Essa terceira edição abordou questões éticas na era 

digital, com palestras sobre prontuário eletrônico e o 

seu valor legal, fotografia digital e Código de Ética 

Odontológica. Além das palestras ministradas pelos 

professores, os acadêmicos apresentaram painéis, com 

posterior premiação ao melhor painel.

O evento teve duração de um dia e meio e contou 

com a presença da Dra. Viviane Dourado, Presidente do 

CRO-BA, do Dr. Outair Bastazini, Presidente CRO-RJ e da 

Dra. Daniela Dourado, Presidente do evento e coordena-

dora da comissão acadêmica.

O CRO-JOVEM pretende realizar evento semelhante, 

voltado aos acadêmicos e recém formados do Paraná. 

Aguarde!

CRO-PR participa  de discussão de
Planos de Cargos e Salários em Ponta Grossa

Foi realizada no dia 3 de julho, na Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, uma reunião para discussão 

do Plano de Cargos e Salários a ser estabelecido para os 

servidores da área de Odontologia do município.

Estiveram presentes o Prefeito Marcelo Rangel, o 

Secretário Adjunto Luiz Antonio Delgobo, a Secretária de 

Saúde Angela Pompeo, a Conselheira do CRO-PR Dra. 

Gilce Czlusniak, o Coordenador de Saúde Bucal, Dr. Edson 

Alves, o Presidente do Soepar, Dr. Fabiano Sfier de Mello, 

o advogado do Soepar Dr. Luiz Perci Biscaia, Advogado 

da Secretário Município Saúde Rodrigo Mendes.

O CRO-PR tem buscado o diálogo com as 

administrações municipais neste e em outros temas 

ligados às condições de trabalho dos profissionais de 

Odontologia em diversos municípios e continuará com 

os esforços para que um modelo de gestão profissional 

da Odontologia do setor público seja adotado em todo o 

Estado.

Jovens Prossionais
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Confira os resultados:

Total de exames clínicos: ........... 215

Lesões encontradas: .................. 35

TIPOS DE LESÕES:

1- Traumáticas ............................. 13

2- Inflamatória .............................. 8

3- Caract Maligna*......................... 4

4- Papiloma.................................. 6

5- Leucoplasia .............................. 5

Total ........................................... 35

Semana de
Saúde Bucal

Reunião de planejamento
Em  22 de setembro, foi realizada no CRO-PR, uma reunião com os representantes das 

entidades ligadas à saúde e Odontologia no estado do Paraná, para discussão das 

atividades da semana da saúde bucal.

A iniciativa da nova gestão do CRO-PR em aproximar as entidades ligadas à 

Odontologia no estado, teve respaldo com o estabelecimento, pela Assembleia Legislativa 

do Paraná, da Semana Paranaense de Saúde Bucal, por meio da Lei 18.870/16, de autoria 

do deputado Nelson Luersen e que visa integrar as entidades ligadas à Odontologia do 

Paraná, na busca de aumentar o entendimento da população sobre a importância dos 

cuidados com a saúde bucal.

O presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias recebeu para a reunião, (a partir da 

esquerda na foto) Dra. Gabriela Afonso da SESA - Nível Central; Dr. Laurindo Sassi, do 

Serviço de Cirurgia Buco-maxilo-facial do Hospital Erasto Gaertner; Dra. Viviane Gubert da 

Secretaria Municipal de Saúde; Dr. Guilherme Graziani Diretor da 2ª Regional de Saúde; 

Para a abordagem, a 

participação dos 

“Dentinhos” do CRO-PR 

como uma forma de 

chamar atenção dos 

pedestres, fazer o convite e 

distribuir folhetos de 

prevenção foi recebida com 

muito carinho pelos 

pedestres.

Dentro das atividades realizadas, a principal foi a 

realização de exames clínicos gratuitos à população, no 

calçadão do centro de Curitiba, região conhecida como 

“Boca Maldita”, em que os pedestres foram atendidos 

pela equipe do Hospital Erasto Gaertner, sob o comando 

do Dr. Laurindo Sassi, na Tenda onde foram montados 2 

consultórios.

Dr. Fabiano Mello, presidente do SOEPAR; Dr. Celso Russo, presidente da ABO-PR, o vice-

presidente do CFO - Conselho Federal de Odontologia; Dr. Ermensson Jorge, Dra. Mariana 

Rinaldi; Diretora da Escola de Saúde Pública e a Dra. Érika Feller, Coordenadora de Saúde 

Bucal da Secretaria de Saúde do Paraná.

Ação de Prevenção ao Câncer Bucal na Boca Maldita

* Lesões em: Parotida; Glândula Submandibular; Pilar 

Amigdaliano e Região Julal)

Foram encaminhados 32 pacientes  com lesões sendo 18 

para unidade básica de saude e 14 para Centro de 

Especialidade Odontológica para desfecho (Hospital 

Erasto Gaertner) 

PARECER: (Dr. Laurindo Sassi)

O número de 4 lesões com característica para malignida-

de foi maior que o habitual de nossas ações de Saúde. Há 

necessidade de um monitoramento nos casos e na região. 
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I Fórum Paranaense
de Harmonização Orofacial

Quais as competências do

Cirurgião-Dentista na

Harmonização Orofacial?
Nos dias 14 e 15 de Setembro foi realizado o 1º Fórum de Harmonização Orofacial do 

CRO-PR.

De grande interesse na atualidade, a Harmonização Orofacial trilha o caminho da 

modernidade, iniciando com a Decisão que garante legalidade ao exercício do Cirurgião-

Dentista, e que é fruto do empenho da Diretoria do CRO-PR e vitória do Sistema Conselho. 

(veja matéria específica sobre essa conquista)

O Fórum foi criado pelo CRO-PR para informar e dar voz aos colegas sobre os temas 

desse novo caminho da Odontologia, assim como para colher dados para estruturar a 

criação da Especialização em Harmonização Orofacial na Odontologia.

O Fórum abordou várias questões como a competência e atuação dos Cirurgiões-

Dentistas na área de harmonização, métodos e técnicas clínicas, procedimentos 

complementares e utilização de aparelhos.

O CRO-PR agradece aos palestrantes, Dr. Aguinaldo Farias, Dr. José P. Ferrão Jr., MSc. 

Jean Carlos Santos, MSc. Sidmárcio Ziroldo, Dra. Rosane Lizarelli, CD. Alexandre Algarve, Dra. 

Clarice Luz, CD. Cristina Leite, Dra. Tatiana Deliberador e Dr. Fabiano A. S. de Mello e a 

presença do Presidente do CRO-MG, Dr. Alberto Magno da Rocha Silva, e dos conselheiros 

Dr. Renato Valle de Oliveira e Dra Rita de Cássia Miceno Oliveira.

Ao Cirurgião-Dentista estão agora disponíveis novas técnicas clínicas, emprego de 

novas tecnologias e produtos, que geram a necessidade qualificação e de atualizações do 

profissional, para garantir a prestação de um serviço de valor e dentro do Código de Ética 

Odontológico.

O evento foi organizado pelo Conselheiro Dr. Celso Yamashita (CRO-PR - SOEPAR - UP) 

e contou com o apoio dos membros da comissão CRO-JOVEM no atendimento aos 

participantes, sendo realizado no Anfiteatro 2, do Bloco Amarelo da Universidade Positivo 

em Curitiba.

Acesse os vídeos de das palestras deste Fórum no portal do CRO-PR

Entrega de alimentos das inscrições do I Fórum de Harmonização

As inscrições para o 1º Fórum de Harmonização Orofacial realizado pelo CRO-PR na 

UP foram feitas mediante doação de alimentos para ação social.

As doações foram entregues pela Professora Dra. Fernanda Bertoli, da UP, na Casa de 

Passagem de Colombo, uma instituição para qual as crianças e adolescentes são levados 

quando os pais perdem a guarda, até que a justiça defina se voltam pra família ou vão pra 

adoção, abrigando hoje eles 18 crianças.

Os mantimentos serão divididos com outras duas casas lar de Colombo, a “Casa de 

Alice”, que atende meninas e o lar “Pequeno Príncipe” que acolhe os meninos. No total das 

três casas, são quase 50 crianças beneficiadas com a entrega das doações, que foi realizada 

no dia 12/10.

Agradecemos mais uma vez aos participantes do fórum por todas as doações!

1º FÓRUM DE 
HARMONIZAÇÃO 
OROFACIAL
DO
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Presidente do CRO-PR fala da revolução na
Odontologia, durante o 8º CONTOX 

Aconteceu nos dias 1 e 2 de dezembro em Curitiba o 8º 

CONTOX – Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e 

Preenchimento Facial na Odontologia, evento de renome hoje, 

dentro da Harmonização Orofacial.

Esta edição do congresso trouxe nomes internacionais 

como o Dr. Marcos Carrion (Peru); Dra. Glória Vitriol (Chile); Dr. 

Marcelo Maqueda (Argentina) entre outros nomes.

Evento de grande importância e valor frente a busca da 

nova odontologia, pelo reconhecimento e valorização da 

classe, teve a mesa composta pelo idealizador do Contox, Dr. 

Ricardo Cauduro; Presidente do SOEPAR, Dr. Fabiano Sfier de 

Mello; Presidente do CRO-PR Dr. Aguinaldo Faria; Presidente 

do 8º Contox - Curitiba, Dr. Sidmarcio Ziroldo; Presidente do 

CFO, Dr. Juliano do Vale; Presidente do CRO-MG, Dr. Alberto 

Magno da Rocha Silva; Vice-presidente do Contox, Dr. Victor 

Baggio e o Dr. Osiris Klamas, Diretor da ABO.

Na abertura o Presidente do CRO-PR falou sobre a 

“revolução” na Odontologia hoje, que exige a criação de novos 

caminhos do profissionais, com atualizações constantes para 

acompanhar novas práticas, novos produtos e equipamentos, 

assim como a necessidade da profissionalização na gestão das 

entidades e na administração da Odontologia no setor público.

Dr. Ricardo Cauduro, idealizador do Contox, ao comentar sobre o tema do evento, citou 

as palavras do Presidente Aguinaldo Farias na abertura do evento, dizendo que “como disse 

o colega Aguinaldo, estamos vivendo a 3ª grande onda da odontologia, a Harmonização 

Orofacial”, comentando que  a prova disso foi a grande adesão ao evento, que na sua 

primeira edição obteve número menor de 100 inscritos e neste evento em Curitiba, foram 

mais de 500 inscrições.

Justiça federal reconhece que o Cirurgião Dentista
pode realizar procedimentos estéticos.

Agora é DEFINITIVO! 

O Juiz Federal Francisco Alexandre Ribeiro, emitiu a sentença que finaliza a demanda 

da Associação Médica Brasileira - AMB e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – 

SBCP, que tentava vedar a possibilidade dos Cirurgiões-Dentistas executarem procedimen-

tos estéticos, como a aplicação da Toxina Botulínica e preenchedores faciais, o que foi 

estabelecido pela Resolução 176/2016 do CFO.

Assim, fica DEFINITIVAMENTE estabelecido que o Cirurgião-Dentista tem compe-

tência para executar procedimentos estéticos dentro da sua área anatômica de atuação.

Além dessa grande vitória que abre novos caminhos para a Odontologia, devemos 

ainda voltar nossa atenção às questões ligadas à própria Odontologia, para que a 

realização destes procedimentos sejam feitas com capacidade e segurança.

Nesta linha de raciocínio, o Conselho Regional de Odontologia do Paraná realizou o I 

Fórum de Harmonização Facial, onde, além das palestras sobre o tema, foram discutidos 

aspectos clínicos, legais e éticos, para que fosse elaborado uma proposta de regulamenta-

ção, que o CRO-PR vai apresentar ao CFO, para que seja criada a habilitação específica. 

CRO-PR emite Nota Oficial sobre toxina botulínica
Em respeito às dúvidas sobre a competência do 

Cirurgião-Dentista em realizar procedimentos estéticos, 

o Conselho Regional de Odontologia publicou uma nota 

pública oficial, esclarecendo os parâmetros de atuação 

dos profissionais na área, os procedimentos legais a 

serem tomados nos casos de publicações enganosas e 

também os encaminhamentos para a regulamentação 

visando criar a habilitação em harmonização orofacial, 

derivada do fórum realizado nos dias 14 e 15 em 

Curitiba. 

Essa nota se fez necessária para que se entenda 

que a aplicação de toxina botulínica e preenchedores 

faciais é sim de competência Cirurgião-Dentista em sua 

área anatômica de atuação e busca defender a 

dignidade da profissão odontológica.

Colaboração: Dr. Handrey Prosdócimo



CRO news - Informativo do Conselho Regional de Odontologia do Paraná

Jurídico

CRO news - Informativo do Conselho Regional de Odontologia do Paraná

Prossional

A participação do Conselho Regional de Odontologia do Paraná na XIII CIOPAR foi um sucesso

 pois atingiu os objetivos propostos no planejamento da nova gestão do CRO-PR.

A presença conjunta de personalidades das entidades ligadas à Odontologia e à saúde pública permitiram discussões

sobre o futuro da Odontologia e atestaram que a política de integração das entidades está no caminho certo.

A realização do 1º Fórum de Odontologia Hospitalar do Paraná levou informações legais e técnicas sobre a realidade

atual e as necessidades de uma política de saúde bucal para a rede hospitalar, em especial às UTIs.

O 3º Fórum de Ética Odontológica, em regime aberto, permitiu a discussão de profissionais e acadêmicos

a respeito do uso de imagens, trazendo novos dados sobre o entendimento coletivo da ética odontológica.

A participação da Comissão de Práticas Integrativas mostrou que novas técnicas aplicadas à Odontologia

permitem uma visão mais ampla sobre a saúde global do paciente.

A presença da equipe do Projeto Barco Sorriso permitiu mostrar que a solidariedade também está presente na odontologia

e que temos um papel fundamental na formação de uma Odontologia Cidadã.

O apoio do CRO JOVEM na interação com os acadêmicos sintoniza o Conselho com as novidades da era da comunicação.

O painel que permitiu o abraço à marca do CRO-PR, a cabine de fotos tematizadas e ação dos "Dentinhos do CRO-PR,

com uma linguagem lúdica e descontraída, conseguiram comunicar aos participantes que o seu Conselho de classe

passa por uma nova fase em que o Cirurgião-Dentista, além de bem-vindo, deve sentir-se em casa, pois o CRO a ele pertence.

1312
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1º Fórum de Odontologia Hospitalar

No dia 5 de outubro durante o CIOPAR, foi realizado o 

I Fórum Paranaense de Odontologia Hospitalar, 

organizado pela Câmara Técnica de Odontologia 

Hospitalar do CRO-PR, da qual são membros os CDs. Lilian 

Aparecida Pasetti (Presidente da CTOH), Gilce S. Czlusniak, 

Calixto Eduardo de Araújo Hakim, Nancy Marinho Barros, 

Fernanda Pavan Corrêa, André Vieira de Souza.

A Dra. Lilian Pasetti abriu o Fórum expondo os temas 

principais que foram a RDC07 e a Lei 18120/14 e a 

Inserção do CD e os Resultados com diminuição do custos, 

de infecções, de tempo de internamento em UTI com a 

prevenção de problemas bucais.

O Dr. André Vieira de Souza falou sobre a realidade da 

reabilitação de pacientes especiais no Centro Hospitalar 

de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, que teve os 

cuidados com Odontologia inseridos em 2014, 

apresentando uma mudança de paradigmas no suporte 

aos pacientes internados.

A presidente da AMIB, Dra. Mirella Oliveira, falou sobre 

a importância da presença do Odontólogo no controle de 

infecções e sobre a problemática dos planos que não 

remuneram as equipes multidisciplinares, pois não há 

sanções previstas para hospitais que não estão cumprindo a 

RDC 07 e a Poratria 895 de 2017 do MS, que estão para ser 

regulamentados.

Sobre esse assunto falou também a Dra. Mariana 

Rodrigues de Melo, da Vigilância Sanitária, que levará as 

propostas do Fórum para discussão e comentou que, sendo 

também Cirurgiã-Dentista, sabe que "não há como ter um 

atendimento de saúde integralizado deixando a saúde 

bucal de lado".

Na segunda etapa do fórum foram discutidos o índice 

de óbitos causados por endocardites que tem origem bucal, 

diferenças da saúde pública e saúde suplementar, diferença 

de sinistralidade existente nos planos odontológicos e 

planos médicos e a necessidade de transpor procedimentos 

do rol da odontologia para o rol da medicina, dada a não 

remuneração dos planos ao setor.

O promotor de justiça do Ministério Público, Dr. 

Willian Lira de Souza discorreu sobre as diferenças da 

saúde pública e privada, das distorções legais que geram 

concorrência entre a compra de produtos e sobre a 

remuneração dos profissionais, além de observar que, 

ainda como leigo, considerou os números apresentados 

impactantes, assim como a Dra. Claudia Barroso Teixeira,  

que entendeu a grande da importância da atuação do 

Cirurgião-Dentista no hospital e que acredita ser de 

benefício para a sociedade este atendimento, visto os 

resultados apresentados.

O Dr. Fabiano Sfier de Melo, presidente do Soepar, 

falou sobre condições de trabalho, a necessidade de ação 

dos profissionais e o respaldo que será dado pelo CRO-PR, 

SOEPAR e ABO de acordo com a necessidade de lutar pelo 

reconhecimento da Odontologia Hospitalar.

Após a abertura de palavra os participantes e 

discussão de alguns temas, a Dra. Lilian Pasetti encerrou o 

fórum falando da necessidade de alterações e regulamen-

tação da Lei estadual 18120 e que os participantes se 

comprometeram no auxílio deste trabalho.

Durante o Fórum foi lançado o Manual de Odontologia Hospitalar, 

produzido pela Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CRO-

PR, que será encaminhado aos municípios, às empresas do setor e 

aos profissionais da área.

O manual tem uma edição digital que pode ser baixada no portal 

www.cropr.org.br

I F Ó R U M
P A R A N A E N S E D E

ODONTOLOGIA

HOSPITALAR

CRO-PR envia ofícios a municípios do Estado do Paraná
sobre as condições de trabalho do Cirurgião-Dentista.

O CRO-PR oficiou todos os municípios do Estado do 

Paraná, para que as prefeituras municipais repassem as 

informações a respeito da quantidade de servidores, 

plano de cargos e salários e a respeito da segurança e 

salubridade para os servidores dos setores de Odonto-

logia e Medicina, como o intuito de mapear a situação 

da equiparação salarial e de condições de trabalho.

O objetivo é ranquear os municípios por qualidade 

de atendimento e valorização do profissional da área 

Odontológica.

No futuro este será um parâmetro para que 

juntamente com o Sindicato dos Odontologistas do 

Paraná - SOEPAR: lutar pela equiparação salarial com 

profissionais de competência semelhante.

Esta é mais uma ação da nova gestão, que está em 

andamento, sendo que em alguns municípios já existem 

soluções acordadas por intermédio do CRO-PR, que 

continuará em busca de novos caminhos para os 

profissionais da Odontologia paranaense.

Confira o ofício na íntegra no portal do CRO-PR:

www.cropr.org.br
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3º Fórum de Ética Odontológica

O 3º Fórum de Ética Odontológica foi realizado no 

XXI CIOPAR, com a participação de coordenadores de 

curso e convidados.

O Conselheiro Dr. Claudenir Rossato presidiu o Fórum 

tendo à mesa, o Dr. Laerte Brenner e o Presidente do CRO-

PR, Dr. Aguinaldo Farias, que falou sobre a importância do 

Fórum na diminuição de casos de infração, que o Conse-

lho respeitará a autonomia das Instituições de Ensino, que 

o Fórum é a via de coalizão do CRO-PR e as entidades de 

ensino, sinalizando com a possibilidade de o Fórum ser 

perma-nente. 

O Dr. Laerte palestrou sobre o tema “A pós graduação 

na odontologia: ética odontológica e desafios”após o que 

o tema foi discutido pelos participantes, com da consta-

tação da existência de cursos de especialização que estão 

se tornando uma constante e que visam mais o lado 

econômico em detrimento do ensino e da ética, com a 

existência de casos de professores que angariam para a pós, 

acadêmicos ainda dentro do curso de graduação, caso 

comentado pelo Presidente, Dr. Aguinaldo: “Temos denúncia 

e agiremos dentro da legalidade, podendo inclusive ocorrer 

a cassação do professor”.

O Dr. Eduardo Saltori falou sobre a estrutura nos cursos,  

muito aquém das necessidades na relação numérica entre 

professores e aluno, enquanto a Dra. Cíntia Souza Alferes 

comentou sobre a visão negativa que cursos de baixa 

qualidade clínica e ética podem trazer para a Odontologia.

O Dr. Wellington Zaitter falou de sua experiência no 

ensino da Odontologia Legal e a dificuldade de se proibir 

esses cursos que tem valores reduzidos, pois tem ao mesmo 

tempo o profissional pagando e o paciente pagando menos, 

o que determina um baixíssimo nível de qualidade no 

atendimento e  procedimentos.

Na segunda parte do Fórum foi discutida a utilização 

das imagens nas redes sociais, o antes-e-depois, o “selfie” 

e toda a problemática que aparece fortemente, dado os 

avanço tecnológicos e questões como “se o paciente faz a 

selfie, isso é uma infração ética?”, adicionalmente “e se ele 

diz que pagou R$ X, quem comete a infração?"

O Presidente do conselho explicou a necessidade de 

embasamento legal para a ação fiscalizatória do CRO-PR, 

enquanto o Dr. Fernando West comentou sobre a 

resolução do Conep que pretende  lançar um código de 

utilização de imagens. Também foi discutido o projeto que 

tira o direito do Cirurgião-Dentista fazer radiografias, que 

está sendo acompanhada pela ABRO.

Também foi informado sobre o Projeto de Lei que 

pode tornar obrigatório que se tenha apenas CDs. na 

formação societária de Clínicas Odontológicas, o que 

permitirá uma aplicação mais efetiva do Código de Ética 

Odontológica, abrindo a possibilidade de interdição pelos 

CRO's em caso de reincidência de processos Éticos.

Finalizando, o Presidente Dr. Aguinaldo falou sobre o 

aumento significativo de Processos nesta gestão, advin-

dos de maior eficiência no trabalho de fiscalização do 

CRO-PR, inclusive com a parceria do Termo de Cooperação 

do Ministério do Trabalho e considerou que há 

necessidade de alteração do C.E.O., além do trabalho que 

vem sendo executado de aproximação coma regionais, 

com palestras sobre ética, ministrada no projeto Novos 

Caminhos, aos profissionais e também nas faculdades.

O Dr. Rossato encerrou o Fórum agradecendo a 

presença de todos e considerando de suma importância a 

discussão aberta para que as ações seja efetivas e 

valorizem a profissão da Odontologia.

ÉTICA

o3 FÓRUM

o d o n t o l ó g i c a

p a r a n a e n s e

2 0 1 6

Presidente fala de ética e valorização na abertura do 2º CONP
O Presidente do CRO em 26/10, discursou na abertura 

do 2o. CONP (Congresso Odontológico do Norte do Paraná), 

sob o auspício dos aguerridos professores do Curso de 

Odontologia de Jacarezinho, no norte pioneiro. Em sua fala 

realçou as inúmeras ações da atual gestão, reafirmando a 

disposição de ir ao encontro às demandas dos profissionais 

do interior por meio do Projeto Novos Caminhos.

Também discorreu sobre o trabalho realizado com 

todas as faculdades de Odontologia do estado, visando a 

prevenção de ilicitudes, em particular as praticadas pelos 

recém-formados. Por fim, comemorando o Dia do Dentista, 

parabenizou os CDs. e acadêmicos presentes, incentivando-

os a resgatar o grande valor de nossa brilhante profissão.

O CRO-PR esteve presente no evento, apoiando, 

distribuindo folders e esclarecendo dúvidas dos acadêmi-

cos.  Na foto, da esquerda para direita: Adir, fiscal, o Secre-

tário Dr. Claudenir Rossato,o presidente Dr. Aguinaldo e Dr. 

Acácio Fuzy, professor e coordenador geral do 2º CONP
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Dia do Cirurgião 

O homenageado da noite foi o Dr. 

Geninho Thomé, que recebeu a Medalha 

Guido Straube, pelos relevantes serviços 

prestados à Odontologia e aos colegas 

Cirurgiões-Dentistas.

Mestre e doutor em implantodontia, 

Dr. Geninho é natural de Santa Helena, 

interior do Paraná e destacou-se pela 

extraordinária carreira como diretor

da  empresa Neodent, quarta maior

empresa do mundo no segmento

e líder na América Latina.

Fotos: Priscilla Fiedler

Em Maringá, a confraternização do Dia do Cirurgião-Dentista ocorreu no dia 

10 de novembro, no Buffet Grande Mesa, em uma realização da Associação 

Maringaense de Odontologia e ABO-Maringá, em uma noite de muita alegria.

Estiveram presentes o Dr. Wagner Carreira, Presidente da AMO e ABO-Maringá 

e a Dra. Renata Carreira Diretora Social da AMO Maringá e, representando  o CRO-

PR, o Presidente do Conselho de Ética, Dr. Carlos Alberto Herrero de Morais.

Maringá

Fotos: AZ Magazine

No evento, foi entregue o título de Remida 

à CD. Dra. Maria Jos Lemos Pedroni, 

profissional de conduta exemplar.

Em Londrina, o Dia do Cirurgião-Dentista foi comemorado 

em conjunto com os 70 anos da Associação de Odontologia do 

Norte do Paraná, em uma festa de grande alegria no Villa 

Planalto. O grande homenageado da noite foi o Dr. Newton 

Expedito de Moraes, primeiro diretor da Faculdade Estadual de 

Odontologia de Londrina.

Londrina

Medalha
Guido Straube
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Foi realizada em Cascavel com 

grande sucesso, no dia 22 de 

outubro, a 1ª corrida do CRO-PR, 

que contou com mais de 300 

inscritos entre Cirurgiões-Dentistas e 

pacientes.

A coordenação e organização do 

evento foi feita pela delegada do 

CRO-PR em Cascavel, Dra. Silmara 

Serafini, com o apoio da empresa 

Elite e teve o acompanhamento do 

Conselheiro Dr. Irati Pirolla.

Mesmo com uma manhã 

chuvosa a largada ocorreu no horário 

e contou com grande participação da 

população e retorna como visão de 

valorização do Cirurgião-Dentista 

como agente fundamental na 

promoção de saúde global.

A Regional de Cascavel agradece 

a participação de todos.

Foi realizado em 15 de Novembro 

o evento “3o. Resgatando Vidas na 

Corrida”, do Grupo Esquadrão da Vida, 

que contou com o apoio do CRO-PR, 

ABO E SOEPAR e teve o acompanha-

mento próximo da conselheira Dra. 

Gilce Czlusniak.

Mais de 600 inscrições neste 

evento esportivo beneficente que teve 

o valor das inscrições destinado à 

academia do Projeto Resgatando Vidas.

“A academia servirá para a prática 

de atividades na luta contra a 

dependência das drogas”, concluiu o 

Coordenador do Grupo, Marcelo de 

França Machado.

Os alunos da UEPG e do Cescage 

fizeram a orientação sobre saúde bucal 

aos participantes e distribuíram os kits 

“Dr. Dentuço”, com material doado 

pelos patrocinadores.

Dentista 2017
No dia 27 de outubro, em Curitiba, foi realizado

pela ABO-PR, no Clube Curitibano, o Jantar

Comemorativo ao Dia do Cirurgião-Dentista.

Estiveram presentes a diretoria da no Clube Curitibano,

da ABO-PR, do  SOEPAR, autoridades da área da saúde e

odontologia, além de  diversos colegas que brindaram o

reconhecimento do valor do Cirurgião-Dentista paranaense.

Curitiba
Realizado no dia 11 de novembro, no Hotel Vila 

Velha o jantar da ABO/PG e CRO em comemoração ao 

dia do Cirurgião-Dentista e aos 65 anos da ABO.

Foram homenageados os ex-presidentes da ABO 

e ex-presidentes do congresso. Destaque para o corpo 

docente da UEPG e Cescage e os Cirurgiões-

Dentistaas da rede pública municipal. 

O CRO-PR ainda homenageou os Cirurgiões-

Dentistas remidos, Dr. Edison do Rocio Meister e Dra. 

Maria Regina Wambier Adimari. Posteriormente foi 

homenageado o Dr Carlos Roberto Berger, na noite de  

autógrafos do lançamento do seu livro na ABO-PG

Ponta Grossa

Ponta GrossaCascavel

E o Dia do Cirurgião-Dentista
também foi comemorado com esportes
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União da classe odontológica evita o aumento
de tributação sobre os Cirurgiões Dentistas.

Os presidentes do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias, do SOEPAR, Dr. Fabiano Sfier de 

Mello e da ABO-PR, Dr. Celso Minervino Russo foram recebidos pelo vereador Felipe 

Braga Côrtes para discussão da alteração da tributação sobre os Cirurgiões-Dentistas e 

outras profissões.

Os argumentos da união das entidades da Odontologia contra o aumento de 

tributação foram aceitos e assim, o Vereador deu continuidade aos encaminhamentos. 

Posteriormente o projeto que elevaria a tributação do ISS em Curitiba foi retirado de 

pauta.

Essa é mais uma vitória que atesta que estamos no caminho certo, com a união das 

entidades ligadas à Odontologia e dos profissionais, gerando benefícios para toda a 

classe odontológica.

Participação do CRO-PR no Programa Bem Estar Global
teve a tenda lotada e muitos atendimentos

O evento, que foi transmitido pela televisão, foi 

realizado no aterro do Lago Igapó, teve na tenda do 

Conselho, 20 pessoas colaborando no atendimento, 6 

docentes da Universidade Estadual de Londrina e a 

presença da Delegada Regional do CRO-PR, Dra. Lázara 

Regina de Rezende e dos membros da diretoria do CRO-

PR, Dr. Carlos Alberto Herreio de Morais, Dr. Abrilino de 

Souza Ramos e do Dr. Claudenir Rossato que comandou a 

equipe.

A participação neste evento é mais um novo caminho 

para valorizar o Cirurgião-Dentista, mostrando à 

comunidade a importância do cuidado com a saúde bucal 

e a importância de visitar o Cirurgião Dentista regular-

mente.

A Tenda do CRO-PR ficou o tempo todo lotada e 

foram desenvolvidas diversas atividades com a 

participação da comunidade, como o diagnóstico precoce 

do câncer bucal, instruções de procedimentos emergenci-

ais em casos de trauma dental e a escovação supervisio-

nada na primeira infância, com a participação dos 

“escovódromos” do SESC, que esteve presente com sua 

equipe e a quem o CRO-PR agradece a parceria no evento.

Agradecemos também aos organizadores, à emissora 

local da Rede Globo e o SESI, pela oportunidade de 

estarmos mostrando à população que a saúde começa 

pela boca.

CRO-PR presente na Semana Acadêmica da UEPG
Foi realizada de 3 a 5 de outubro a I Semana Acadêmica de Odontologia da UEPG (I 

SAO), na sede da ABO-PG. O evento foi organizado pelos representantes estudantis do 

Centro Acadêmico de Odontologia da UEPG e por professores do Departamento de 

Odontologia da UEPG, com objetivo de aproximar a classe Odontológica.

O público alvo da semana incluiu estudantes da graduação e pós-graduação, 

Cirurgiões-Dentistas, protéticos, técnicos e assistentes em saúde bucal, docentes e 

pesquisadores de todo o Brasil.

Ao longo da I SAO foram apresentados trabalhos de pesquisa na forma de painel nas 

categorias graduação, pós-graduação (Caso Clínico, Pesquisa e Relato de Experiência).

Presentes na abertura do evento: Dra. Gilce Czlusniak (Conselheira CRO-PR), Profa. Dra. 

Maria Celeste Morita (Presidente ABENO), Dr. Eduardo Baum Campagnoli, Profª Fabiana 

Postiglione Mansani (Dir. Setor de Ciências Biológicas e Saúde - SEBISA), Drª Márcia Helena 

Baldani Pinto, Michael Favoreto e Murilo Sérgio Príncipe Bizetto (presidente ABO/PG).
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CRO-PR lança a segunda edição do
“Guia de orientação para saúde bucal nos
primeiros anos de vida” em evento da SPP

Foi lançado no dia 9 de novembro, em um evento da Sociedade de Pediatria, o Guia de 

Orientação para Saúde Bucal nos Primeiros Anos de Vida, trabalho elaborado pela Comissão 

Mista Médico-Odontológica, que teve adicionado conteúdo, seguindo agora para sua Segunda 

Edição.

O Guia

Nos primeiros anos de vida, a criança adquire funções primordiais para o seu desenvolvi-

mento. Nesse sentido, todos os profissionais da área de saúde ou de educação, que entram em 

contato com a criança, devem estar atentos a qualquer alteração na sua evolução. Dos 

profissionais da saúde, o pediatra é o que tem a oportunidade do primeiro contato com a 

criança e com seus pais. É ele quem realiza o acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento, além de intervir nas suas doenças mais frequentes.

O fato das crianças visitarem o pediatra antes do odontopediatra faz com que o médico 

desempenhe um importante papel sobre a saúde bucal, além de exercer influência sobre a 

família. Por conseguinte, torna-se relevante a integração desse profissional com o 

odontopediatra, objetivando uma visão integral da criança. A necessidade de estabelecer um 

intercâmbio de informações entre os profissionais da área de saúde motivou esta equipe, 

inicialmente em 2006, a formar uma parceria entre a Sociedade Paranaense de Pediatria com 

a Associação Brasileira de Odontopediatria e, na sequência, com a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP). Essa parceria teve apoio do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, que 

se consolidou com a criação da Comissão Mista Médico Odontológica, em 14 de setembro de 

2006 (Portaria CRO/PR nº 038/2006).

Durante os primeiros contatos entre os profissionais da Comissão, ficou evidente a 

necessidade da elaboração de um guia para uniformização das orientações no que se refere à 

saúde bucal e à saúde integral da criança para as áreas da pediatria, odontopediatria e 

nutrição. A elaboração o guia foi coordenada pelas Dras. Leila Maria Cesário Pereira Pinto e 

Eliane Mara Cesário Pereira Maluf, contando com diversos colaboradores em sua realização.

Questões sobre a higiene bucal do bebê, aleitamento materno, alimentação, uso de 

chupeta e de mamadeira devem estar em consenso para todos os profissionais. Os pais, com 

certeza, terão mais segurança nos cuidados de seus filhos se ouvirem a mesma informação por 

diferentes profissionais.

Neste guia foram incluídos tópicos sobre a alimentação, como período de aleitamento 

materno exclusivo; quando e como introduzir os alimentos complementares; informações 

relacionadas ao aleitamento artificial e orientações sobre os riscos dos alimentos com 

potencial cariogênico. Com relação aos cuidados com a higiene bucal foram estabelecidos 

como e quando iniciar a higiene bucodentária do bebê, orientações sobre o uso de fio dental e 

escova dental infantil, informações relacionadas ao creme dental, dados sobre uso 

suplementar de flúor e quando encaminhar a criança para um serviço odontológico.

A elaboração deste guia e a parceria da Sociedade Brasileira de Pediatria com a 

Associação Brasileira de Odontopediatria representam um marco histórico no que se refere à 

saúde e qualidade de vida da criança brasileira.

No lançamento do livro estiveram presentes a Dra. Luciana Rodrigues Silva, 

Presidente da  SBP, as colaboradoras do guia Leila Maria Cesário Pereira 

Pinto (Odontopediatria), Dar. Eliane Mara Cesário Pereira Maluf (Pediatria)

Dra. Patrícia Barbosa Ferrari (Pediatria), Dra. Sheila de Carvalho Stroppa 

(Odontopediatria) e a Dra. Kerstin Taniguchi Abagge, Presidente da SPP

Presidente do CRO-PR recebe presidentes de
entidades da Ortodontia para discutir integração

O Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias, recebeu no 8 de julho, a Dra. Flavia 

Artese, Presidente da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - ABOR e o 

Presidente da APRO, Dr. Maurício Accorsi em uma reunião para avaliar a integração das 

entidades representativas da Ortodontia.

O Presidente do CRO-PR apresentou dados como o mapeamento da densidade 

demográfica e estatísticas de infrações, além de apresentar o modelo de gestão da nova 

diretoria, com a profissionalização, a reestruturação de processos e aumento da 

produtividade dos setores do conselho.

O foco principal foi a integração das entidades voltadas à Ortodontia em que o plano 

geral é congregar as regionais para ganhar força e representatividade e a reestruturação 

administrativa que está em curso na organização da ABOR, assim como também foram 

discutidos assuntos como qualidade de ensino, carga horária e outras diretivas relativas à 

uma modernização da formação na especialidade.

O Dr. Maurício colocou a simpatia pela aproximação e colocou a necessidade de 

estudar-se a equalização das estruturas e das diretivas das entidades para avançar nesta 

composição.

A Dra. Flávia Artese também anunciou a escolha da cidade do Rio de Janeiro como 

sede do 10º Congresso Internacional de Ortodontia da World Federation of Orthodontists 

(WFO) a ser realizado em 2025.

O Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo, reiterou o seu apoio à filosofia de 

aproximação das entidades e colocou a estrutura do CRO-PR à disposição para utilização 

da classe, via  APRO e ABOR.

Também estiveram presentes os colegas Cirurgiões-Dentistas João M. Baptista, 

Camilla Fiedler Fonçatti, Waleska Caldas Furquim, Flávio Lara, José Augusto Mendes Miguel, 

Ricardo Moresca e Wilson Massad Buffara.
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Paraná inova na política de saúde
O Secretário Estadual de Saúde, Michele Caputo Neto, 

falou para a revista do CRO-PR sobre a construção da Política 

Estadual de Saúde Bucal, que vem melhorando efetivamente 

os resultados através de parâmetros de gestão que prioriza o 

trabalho em equipe e a melhora contínua nos processos 

através da capacitação constante e aplicação de recursos de 

forma estruturada, em que os investimentos são liberados 

com a garantia de contrapartida na melhoria de atendimento 

e desempenho das unidades da Rede.

No início da gestão, a SESA estava sem orçamento 

necessário para cumprir as necessidades, em um comparativo 

nos últimos 10 anos, em que saltamos de 7 bilhões antes de 

2010 para os atuais 18 bilhões, o que demonstra a mudança 

de patamar no orçamento destinado à saúde no Paraná, 

comentou o Secretário.

Redes de atenção em Saúde

O Paraná trabalha agora com as Redes de Atenção à 

Saúde: Rede de urgência e emergência, Rede de pessoas com 

deficiência, rede de saúde mental, rede de saúde do idoso, 

rede de saúde materno-infantil e rede de saúde bucal, "e a 

inserção da rede de saúde bucal no sistema demonstra a 

importância dada à odontologia na rede de saúde pública do 

Paraná", acrescenta Michele.

Quando se fala em rede, se fala em atenção primária, 

secundária e terciária, com investimentos em obras, 

capacitação e equipamentos.

Um ponto importante é a atenção dada ao municipalis-

mo, com a criação dos repasses fundo a fundo, que diminuem 

a burocracia e agilizam aplicação de verbas em reformas, 

ampliações e na construção das Unidades Básicas de Saúde, 

onde são utilizadas plantas padrão que contemplam um 

espaço específico para o setor de saúde bucal, incluindo os 

equipamentos como cadeira, mocho, compressor e o 

instrumental além dos cursos de capacitação para os 

profissionais.

Desde o lançamento do Sistema de Redes de Saúde, em 

abril de 2014, com aproximação dos Municípios e a utilização 

de parcerias com a filantropia, os índices de resultado vem 

aumentando. Como exemplo, o Paraná passou de 10º para 2º 

lugar na execução de transplantes, virtualmente empatado 

com Santa Catarina; com a rede materno-infantil e o mãe 

Paranaense, foi reduzido drasticamente a mortalidade 

materno-infantil, poupando a vida de mais de 900 mulheres e 

crianças; com a organização do pré-natal, a atenção aos partos 

de risco, o fortalecimento de maternidades públicas e 

filantrópicas estratégicas e capacitação de mais de 5.000 

profissionais e melhoria da estrutura com entrega de 

equipamentos.

Outro investimento importante foi feito no transporte 

aéreo, com a implantação de bases de helicóptero no interior 

do Estado, em Londrina, Maringá e Cascavel, assim como o 

fortalecimento da base do leste em Curitiba, através de uma 

parceria com a Polícia Rodoviária Federal, além da compra de 

um novo avião UTI. Também foi redirecionado a toda a frota 

aérea que antes era utilizada para o transporte da administra-

ção , que foi deslocada para o setor de saúde, passando a atuar 

no transporte de órgãos e pessoas em situação de risco. Com 

essa retaguarda foi aumentado em 300% o número de 

transplantes de órgãos e houve uma redução de 20% nas 

mortes por acidentes de trânsito.

Também nesta gestão foi estruturada a regionalização do 

SAMU que, de uma realidade de apenas 14  grandes cidades 

que tinham Samu, passamos agora, para 90% da população do 

Paraná coberta pelo atendimento através dos SAMUs 

regionais.

A Secretaria também fez investimentos de 6,6 milhões na 

compra de kits de fisioterapia para o atendimento primário em 

função de dar atendimento integralizado nas unidades de saúde 

de 173 municípios ainda esse ano.

A SESA tem estimulado os Consórcios de Saúde a terem 

estruturas apropriadas para o atendimento da saúde bucal, 

dando a mesma importância dada às especialidades médicas 

e, como exemplo, a inauguração em 15 de Dezembro 

próximo, de um Consórcio de Saúde em Maringá, que terá um 

andar exclusivo para o funcionamento do Centro de 

Especialidades Odontológicas.

"Em relação às entidades da Odontologia sempre 

tivemos uma excelente história, já desde a época de 

Secretário Municipal de Saúde de Curitiba, quando as 

estruturas de odontologia eram separadas, fizemos a 

integração da estrutura de saúde bucal às estruturas de 

medicina e enfermagem nos centros de atenção básica", 

comenta.  Michele esteve evento do CIOPAR (pela décima 

vez) e recentemente participou de um evento na ABENO, 

fazendo o relato das técnicas de gestão empregadas.

"Sempre trabalhamos em parceria com o CRO-PR e ABO, 

na assinatura de resoluções conjuntas, em questões que 

fortalecem os profissionais de Odontologia, questões de 

campo de atuação e trabalho conjunto" complementa.

O Secretário conta que, quando secretário de saúde de 

Curitiba, tal era a força da produção da odontologia com 

relação a atenção ao idoso, ao diabético, à criança, à gestante 

e ao adulto, que foi publicado um livro que conta o sucesso 

da Odontologia na prefeitura do município, entitulado "Os 

dizeres da boca em Curitiba".

"Também agora na estrutura da secretaria temos no 

nível de direção diversos profissionais da odontologia, que 

são gestores, diretores e superintendentes, o chefe de 

gabinete, chefes de regionais como o Dr. Guilherme Graziani, 

além da coordenação de saúde bucal, por muitos anos 

ocupada por um dos maiores profissionais de odontologia do 

país, Doutor Léo Kriger aqui agora está sob o comando da 

doutora Érika Feller, todos eles mostrando alta capacidade de 

gestão" comentou do Secretário, que observou também que 

"a Odontologia passa por um novo momento com a 

movimentação do CRO-PR, que também está com uma 

gestão moderna, que busca a valorização do profissional e 

com uma visão de integração que é o caminho para a 

melhoria no atendimento da população".

No XIII Ciopar, Dr. Aguinaldo Farias, Presidente do CRO-PR, Dr. Nelson Freitas Eguia Presidente do CRO-RS, Dr. Juliano do Vale Presidente do CFO, 

Dr. Ermensson Luiz Jorge Vice-presidente do CFO, Dr. Guilherme Graziani Diretor da 2ª Regional de Saúde, Dr. Dalton Bittencourt Tesoureiro de CRO-

PR, Dr. Michele Caputo Neto Secretário Estadual de Saúde do Paraná, Dra. Érika Feller Coordenadora de Saúde Bucal da SESA,  João Carlos Gomes, 

Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dr. Celso Minervino Russo Presidente da ABO-PR e Dr. Fabiano Sfier de Mello.

Investimento nas Clínicas Odontológicas das Universidades

A Clínicas Odontológicas das Universidades estaduais 

também receberam fortes investimentos. Em Londrina foram 

aplicados 9 milhões na clínica da UEL, que tem mais de 5 mil 

metros quadrados, sendo uma das maiores do país e que será 

inaugurada agora em dezembro. Também foram destinados 7 

milhões na Universidade Estadual do Norte do Paraná em 

Jacarezinho, na construção de clínica, laboratório e salas de aula. 

Também foi investido em reformas nas universidades de Ponta 

Grossa, Cascavel e Maringá e, mesmo essas estruturas sendo 

pertencentes à Secretaria de Ensino Superior e Tecnologia -SETI, 

está na pauta desta gestão o investimento na qualificação dos 

profissionais da Odontologia em conjunto com a melhoria no 

sistema de atendimento à população, com o entendimento de 

que, mais importante que a melhoria das estruturas, é a 

capacitação do profissional que gera resultados.

Dr. Michele Caputo Neto

Secretário Estadual de Saúde

Saúde 
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bucal com o trabalho em rede

O Cirurgião-Dentista em uma nova
visão de gestão na saúde pública

A Revista do CRO-PR conversou com o Dr. Guilherme 

Graziani, diretor da 2ª Regional de Saúde do Paraná, que 

agrega 29 municípios, entre eles, Curitiba e RMC, contando 

dois terços da população do Estado, e que tem em sua 

estrutura, uma equipe de 204 funcionários e uma das 

maiores farmácias públicas do país com mais de 2.000 

metros quadrados, que atende aproximadamente 1500 

pacientes por dia.

Cirurgião-Dentista, antes da direção da 2ª RS, Dr. 

Gulherme ocupou a coordenação da Divisão Estadual de 

Saúde Bucal e falou sobre a participação do CDs na Gestão 

Pública de saúde. "É importante visualizarmos que além do 

conhecimento clínico, muitos Cirurgiões-Dentistas estão 

desempenhando papéis de gestão",  observa o diretor.

A busca da representatividade da odontologia 

desempenhada pelo Conselho Federal de Odontologia e 

também pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná 

tem levado à participação cada vez maior de Cirurgiões-

Dentistas na gestão de saúde pública, inclusive com 

aproximação do SUS, o que dá um ganho de qualidade na 

construção das políticas nacionais de saúde bucal, 

fortalecendo e ampliando o acesso ao serviço público de 

Odontologia.

O Dr. Graziani assume agora, a comissão de políticas 

Melhoria dos indicadores de saúde destaca o Paraná.

Ao comparar os indicadores de saúde atuais, que são muito 

superiores aos de antes de 2010, pode ser visto que o sistema de 

gestão que busca parceria, que valoriza o municipalismo, que está 

aberto a críticas e sugestões está no caminho certo.

O Paraná também tem algo inédito no Brasil, que é a 

qualificação de 4.000 conselheiros municipais, que são capacitados 

para fazer que as informações sejam distribuídas, dando entendi-

mento de o que é um Plano Estadual de Saúde, o que é Orçamento, 

quais são as metas e diretrizes da Política de Estado de Saúde, além 

da Inovação em colocar uma estrutura de gestão para os conselhos 

de saúde, com espaço e equipamentos, gerando respeito mútuo entre 

a administração e os conselhos municipais, o que resulta na 

eficiência da gestão da saúde.

Atuando há mais de 30 anos na gestão pública de saúde, 

Michele tornou se Presidente do Conselho Nacional dos Secretários 

de Saúde, por unanimidade, fruto dos resultados obtidos no Paraná, 

com a experiência da atuação prática, a política baseada na 

capacidade técnica e na parceria com quem pode dar a contrapartida 

em resultados, integrando-se à rede, dentro dos requisitos e com 

capacidade de entregar os resultados que ela determina. "Este 

modelo de gestão não leva em conta a ideologia ou a corrente 

política e desta forma qualquer Municipalidade que atenda os 

critérios e tenha capacida-de para dar a contrapartida de atendimen-

to qualificado a população é recebido da mesma forma" afirmou.

Também foi instituído a Tutoria para as Unidades Básicas de 

Saúde, com selos de qualidade (ouro, prata e bronze) cada um com 

mais de 100 requisitos que devem ser cumpridos integralmente, para 

que sejam feitos os repasses de verba, o que mobiliza todos os 

funcionários da unidade. "Desta forma a equipe da unidade aceita o 

desafio de fazer mais de prestar um atendimento mais humanizado, 

de melhorar os processos de trabalho, que como exemplo podemos 

citar uma mãe que vem fazer um procedimento de enfermagem, já 

tem incluído em seu atendimento eventualmente a consulta com 

pediatra e dentro desse universo também o atendimento odontoló-

gico, pois com a tutoria os atendimentos são planejados e diminui as 

filas e a necessidade de enfrentar filas às 5 horas da manhã" explica. 

Com esses critérios de controle é possível certificar e auditar o 

desempenho das unidades e quem ganha é a população pois acaba 

tendo um atendimento mais eficiente com maior qualidade.

A inovação com o VigiaSUS

O Paraná é o único estado que possui o "VigiaSUS", que trabalha 

com a Vigilância em Saúde, um incentivo para que as próprias 

Prefeituras apliquem de recursos na estrutura da saúde, como 

custeio, equipamentos e capacitação as equipes de vigilância 

sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância do trabalho e 

vigilância ambiental, que são prerrogativas do estado stricto senso.

Estamos desenvolvendo políticas que temos certeza que 

ultrapassarão o sentido de política de governo para o sentido de 

política de estado pois são estruturantes, como o vigia SUS, o mãe 

paranaense e outros, que ultrapassaram os períodos dos governan-

tes" comenta o Secretário.

Também foi contratado um provedor da área da saúde, o British 

Medical Journal, um dos 5 melhores do mundo, com mais de mil 

cursos de certificação internacional, inclusive cursos na área da 

Odontologia, que estão à disposição de toda a equipe de Saúde 

Bucal, que pode se certificar através deste canal, que está disponível 

na página da SESA.

"Todos os esforços realizados até agora estão consolidando um 

modelo inovador, que tem se mostrado referência para os demais 

estados do país. Com o trabalho em rede, o Paraná pretende cada vez 

mais fortalecer parcerias para ampliar o acesso da população à saúde 

de qualidade" finalizou Michele.

O Projeto Piloto do Tratamento Restaurador Atraumático 

(ART) surgiu como uma proposta de resgatar tecnologias já 

estabelecidas na saúde pública e a 21ª Regional de Saúde 

(RS) foi selecionada por apresentar números altos de 

extrações dentárias frente a procedimentos preventivos e 

restauradores e não possuir Centro de Especialidades 

Odontológicas.

O Projeto teve seu início em abril de 2017, com a 

participação da Divisão de Saúde Bucal (DVSAB) na Comissão 

Intergestores Regional (CIB), onde foi deliberado o início do 

projeto através do comprometimento das equipes 

selecionadas pelos gestores.

O trabalho seguiu-se com a capacitação dos Cirurgiões-

Dentistas das equipes selecionadas com apoio da UEPG. 

Posteriormente a DVSAB esteve em todas as unidades para a 

avaliação do engajamento dos CDs, através de um 

questionário que levantou à necessidade de mudança de 

paradigma dos gestores, assim como mudanças no processo 

de trabalho das equipes, para que o foco se volte para a 

promoção de saúde.

Ao longo do período, são visíveis os resultados 

alcançados pelas equipes, e que vieram com a aceitação e o 

empenho dos profissionais em melhorar a qualidade de 

atendimento, ajustar os processos e a buscarem na parceria 

com a DVSAB, melhorar o diálogo com os secretários para 

que sejam atendidas as necessidades de insumos e 

manutenção de equipamentos.

As reuniões mensais do Projeto Piloto de ART estão 

ocorrendo desde Abril e os resultados estão sendo bastante 

positivos, não apenas pela utilização da técnica, mas 

principalmente pelo impacto gerado pela mudança no 

processo de trabalho, este sendo fundamental ao projeto, 

produzindo verdadeiros impactos para a qualificação do 

atendimento de saúde bucal.

"A recepção e comprometimento das equipes 

participantes foi fundamental para o alcance deste nível de 

resultado, pois permitiu aos profissionais uma nova visão e 

forma de trabalho, impactando diretamente no acolhimen-

to à população", considerou a Coordenadora de Saúde Bucal 

do Paraná, Dra. Érika Feller.

O sucesso deste piloto levou a coordenação de saúde 

bucal da SESA a programar junto às Regionais a expansão 

deste projeto para mais de dez Regionais, das 22 existentes 

no Estado do Paraná. Além desta ampliação, a equipe está 

organizando um evento para a apresentação dos trabalhos 

das equipes da Regional de Telêmaco Borba, que serão 

certificadas por sua dedicação e desempenho.

O Sucesso do Projeto de ART e a mudança
de paradigmas na 21ª Regional de Saúde

públicas do Conselho Federal de Odontologia e quer 

levar o sistema de gestão baseado nos três pilares de 

"diagnóstico, planejamento e execução", já aplicado na 

SESA, pois considera que os Cirurgiões-Dentistas 

atuantes na saúde pública tem seguido esse caminho, 

“como exemplo a nova gestão do CRO-PR, que além da 

gestão planejada, “apresenta também a filosofia de 

integração das entidades da odontologia, que é 

fundamental para uma maior representatividade da 

Odontologia no Panorama da Saúde Pública do Estado”, 

comentou o Dr. Graziani.

Dr. Guilherme Graziani

Diretor da 2ª Regional de Saúde

Dra. Érika Feller

Coordenadora Estadual de Saúde Bucal

Pública
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Diretoria da ABO-PR realizou
todas as ações previstas
na Gestão 2015 - 2017
Planejamento bem estruturado e seguido a risca foi
fundamental para o sucesso das atividades da Associação  

O cenário macroeconômico recessivo atingiu 

negativamente todos os setores produtivos do País. 

Muitos Cirurgiões Dentistas sofreram com a queda no 

movimento em suas clínicas, e precisaram reavaliar seus 

processos de gestão para fazer os ajustes necessários para 

manter suas estruturas. "Na ABO-PR, que também teve de 

se reajustar para otimizar seus processos internos, 

felizmente tudo o que estava previsto foi realizado, as 

obras de reforma foram concluídas, por conta de um 

planejamento prévio e bem estruturado", destaca o 

Presidente da entidade, Dr. Celso Russo.

A Associação adotou uma política de consumo 

consciente, com intuito de economizar água, energia 

elétrica e materiais administrativos, diminuindo assim 

despesas operacionais. “Também fizemos investimentos 

na manutenção da sede da entidade, tudo para melhor 

atender os nossos associados”, diz, acrescentando que as 

parcerias com empresas comerciais colaboradoras da 

ABO-PR foram muito importantes para a realização do 

XIII CIOPAR e o Jantar do Dia do Cirurgião Dentista.

Com quadro enxuto e gestão eficiente foi possível 

honrar com a agenda de cursos, palestras e eventos. 

“Nosso empenho foi para manter a ABO-PR forte e 

pujante, sempre contribuindo com o aprimoramento 

científico dos Cirurgiões Dentistas e com o desenvolvi-

mento da área Odontológica”, destaca o presidente. 

A diretoria trabalhou em conjunto para oferecer uma 

ampla agenda de cursos, com professores  qualificados. Por 

meio da UNIABO-PR ofereceu uma série de cursos de 

Especialização (com certificados que possuem validade 

acadêmica), Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação, 

Habilitação e Cursos Rápidos. 

O Meeting de Especialidades e o XIII CIOPAR foram 

dois grandes eventos científicos que reuniram em Curitiba 

milhares de profissionais, estudantes, empresários e 

fornecedores da área Odontológica, vindos de diversos 

estados brasileiros.  "O XIII CIOPAR, em especial, foi um 

evento para encerrar a gestão atual com chave de ouro. 

Conseguimos trazer para o congresso nomes de peso da 

área Odontológica, não apenas em termos de professores 

e palestrantes, mas também em relação às marcas 

importantes que participaram da feira comercial", frisa.

Outro marco importante foi a aproximação das três 

entidades que representam a classe odontológica 

paranaense: ABO-PR, CRO-PR e SOEPAR, que juntas, 

somam ainda mais força e representatividade para 

defender os interesses da nossa área, atuar na valorização 

da profissão do Cirurgião Dentista e, consequentemente, 

promover a saúde bucal da nossa população.  

Dr. Dalton Luiz Bittencourt  presidirá a
entidade na Gestão 2018-2020 

No dia 20 de novembro foi eleita a nova Diretoria da ABO-PR, Gestão 2018-2020, 

que será presidida pelo Cirurgião Dentista Dr. Dalton Luiz Bittencourt. Compõe a 

diretoria também a Vice-Presidente, Dra. Cláudia Gobor; o Diretor Financeiro, Dr. Celso 

Minervino Russo, e o Diretor Secretário, Dr. Ivan Toshio Maruo.

O presidente eleito destacou que o objetivo é dar continuidade às principais 

ações que já vêm sendo desenvolvidas pela Associação. "É uma gestão nova, mas que 

seguirá com os trabalhos que já estão trazendo resultados positivos para a classe 

Odontológica, buscando ampliar ou intensificar algumas atividades para melhor 

atender os sócios da ABO-PR, estimular a integração e a confraternização entre os 

profissionais, bem como promover a saúde bucal da população paranaense", salienta 

Dr. Bittencourt.

Projeto Inodonto - Incubadora Odontológica
Em 2017 iniciamos o PROJETO INODONTO, a incubadora odontológica criada pelo SOEPAR para auxiliar o Cirurgião-

Dentista que ainda não tem seu próprio consultório. O projeto teve quatro turmas no ano, entre acadêmicos, recém- 

formados e profissionais de Curitiba e cidades do interior, sendo mais de 90 beneficiados. Todos participaram de um curso 

presencial, coordenado pelo consultor Álvaro Mulatti, com aulas sobre planejamento estratégico, gestão de serviços, 

formação de preços e marketing, abordando situações que acontecem nos consultórios odontológicos.

Além das aulas os participantes tiveram acesso a informações sobre linha de crédito, credenciamento junto a 

operadoras de planos de saúde e orientação sobre como investir nos equipamentos e serviços necessários para a 

montagem de seus consultórios através da participação dos parceiros do PROJETO INODONTO, em um formato de 

incubadora, uma parceria entre a Fomento Paraná, Consultório Legal, Odontoprev, SAEVO, Amil e SOEPAR.

Em 2018 tem mais INODONTO e se você tem interesse em participar, pode se inscrever pelo site do SOEPAR:

www.soepar.org.br/inodonto

SOEPAR lança "Na Raiz Do Problema"
Mais uma novidade do SOEPAR para 2018 serão os 

debates ao vivo discutindo problemas que afetam os 

cirurgiões dentistas, sendo o primeiro realizado e 

transmitido ao vivo via streaming pela Dental Channel no 

dia 5 de dezembro de 2017.

Dentista. Já estão agendados encontros em 16/01/2018 para falar sobre o Regime de 

Tributação Simplificado (SIMPLES) que pode beneficiar o cirurgião dentista, no dia 

06/02/2018 para discutir a abertura de novos cursos de odontologia e no dia 06/03/2018 o 

tema escolhido foi “Relações Trabalhistas na Odontologia”, todos com transmissão ao vivo.

Durante todo o ano serão realizados encontros para abordar outros temas de interesse 

Cirurgião Dentista, no formato de debate, entrevistas ou palestras, sempre com transmissão 

ao vivo, acompanhe a programação no site do SOEPAR e participe.

O Dr Fabiano Augusto Sfier de Mello, presidente do SOEPAR acredita que estas 

iniciativas, contribuirão para o aprimoramento do Cirurgião Dentista, proporcionando 

estabelecer critérios para atuar no concorrido mercado odontológico, construindo uma nova 

O tema abordado foi “Planos de Saúde Odontológicos – O Panorama que envolve a Classe 

Odontológica”, com a participação dos presidentes do SOEPAR, da ABO/PR e CRO/PR, além 

dos presidentes do CFO, da FNO e Representantes das Operadoras. (confira o vídeo no portal 

www.soepar.org.br)

Em 2018 o SOEPAR continuará debatendo temas que interferem dia-a-dia do Cirurgião 
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Práticas Integrativas e Complementares

A resolução do Conselho Federal de Odontologia 

CFO-82/2008, reconheceu e regulamentou o uso das 

Práticas Integrativas e Complementares à saúde bucal 

pelo Cirurgião-Dentista.

Com o crescente aumento na procura das Práticas 

Integrativas por parte da população, torna-se imprescindí-

vel que o Ccirurgião-Dentista esteja apto a atender com 

respaldo legal, dentro da ética e com qualificação.

Em definição sugerida pelo anexo II do documento 

PEPICs, são práticas para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, que pressupõe o usuário/paciente 

na sua integralidade física, mental, emocional, social, 

ambiental e espiritual, na sua singularidade e integrado à 

sua coletividade, que inseridas em sistemas médicos  e 

recursos terapêuticos próprios, atuam de forma 

complementar na diagnose e terapêutica das políticas de 

saúde convencionais. Denominados pela Organização 

Mundial da Saúde - OMS de Medicina Tradicional e 

Complementar (MT/MCA), buscam estimular os meca-

nismos naturais de prevenção de agravos e recuperação 

da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras (...)

 Atualmente, as Práticas Integrativas e Complemen-

tares regulamentadas pelo CFO como especialidade são a 

Homeopatia e a  Acupuntura. Como Habilitação estão a 

Terapia Floral, Odontologia Antroposófica, Fitoterapia, 

Hipnose, Laserterapia e Ozonioterapia.

 Os benefícios são inúmeros e amplamente comprova-

dos pela ciência.

Controle da dor, diminuição e/ou tratamento de 

ansiedades e medos relacionados ao tratamento 

odontológico, aumento do bem-estar, auxiliam nos casos 

de bruxismo, apertamento dentário e disfunções 

têmpormandibulares promovendo alívio e relaxamento 

muscular, facilitam a cicatrização, aliviam regiões 

cirúrgicas submetidas a traumas, contribuem para uma 

analgesia eficaz com menor quantidade de anestésico 

entre outros benefícios. Promovem para um tratamento 

com mais harmonia, tranquilidade e sucesso no dia-a-dia 

dos consultórios, clínicas e serviços públicos.

A Comissão de Práticas Integrativas e Complemen-

tares do CRO-PR apresentou no XIII CIOPAR – Congresso 

Internacional de Odontologia do Paraná, as palestras 

sobre Empoderamento da Odontologia com as Práticas 

Integrativas e Complementares - Terapia Floral  apre-

sentada pela CD Regina S. A. Manzochi e Acupuntura e 

Neurociência Aplicadas à Odontologia, apresentada pela 

CD Lirane Carneiro Suliano.

Folders informativos sobre as Práticas Integrativas e 

Complementares foram desenvolvidos pela Comissão e 

estão à disposição dos Cirurgiões-Dentistas no CRO- PR, 

para que todos possam conhecer cada vez mais seus 

benefícios e usufruir deles.

Para mais informações sobre a Comissão de Práticas 

Integrativas e Complementares, entrar em contato com o 

CRO-PR e deixar seu contato.

Seja bem-vindo (a)!

Barco Sorriso
Trabalho voluntário leva saúde bucal
à população carente no Litoral do Paraná
 

Em novembro de 2013, a produtora cultural Lorayne 

Claudino iniciou, por meio de redes sociais, uma ação 

voluntária, após um Dia das Crianças, em que notou “os 

dentinhos pretinhos” nas crianças do Parque Nacional do 

Superagui. "Convidei Cirurgiões-Dentistas amigos e outros  

voluntários pelas redes sociais e fizemos nossa primeira 

ação”, relembra Lorayne.

O acesso à saúde é precário na região, pois a maioria 

das comunidades fica a quase 3h de distância (de barco) 

de Paranaguá ou Guaraqueçaba, que são as maiores 

cidades da região. A falta de transporte regular também 

contribui negativamente, pois as viagens de barco são 

caras e não há garantia de volta no mesmo dia.

Assim nasceu o projeto BARCO SORRISO, liderado 

pela Lorayne com apoio de outros 9 organizadores, que 

após 13 viagens e a colaboração de mais de 250 

voluntários já alcança a significativa marca de 1500 

atendimentos médicos e odontológicos, em viagens 

realizadas a cada 4 meses, beneficiando mais de 16 

comunidades locais.

Uma das iniciativas mais recentes do projeto é a 

confecção de próteses odontológicas para os moradores. 

"Um grupo de protéticos e uma dentista protesista 

passam os dois dias moldando, fabricando e ajustando as 

conhecidas "dentaduras", comenta Lorayne.

Parabéns à equipe do Barco Sorriso!

A equipe do Barco Sorriso foi agraciada no dia 29 de novembro, com o prêmio de 

empreendedorismo social, do Institulo Legado, ficando entre os 3 primeiros, em destaque 

entre 137 avaliados. O Instituto Legado é uma entidade de qualificação, mentoria e 

certificação de projetos sociais.

Você está atualizado?

O projeto sobrevive de doações e eventos beneficentes e tem necessidade de 

angariação de material odontológico, instrumentos e medicamentos.

Para fazer a sua doação é só entrar em contato com a equipe através do portal 

www.barcosorriso.com.br
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