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Um marco para a especialidade em Londrina. Assim foi o 1º Simpósio Científico Buco-
Maxilo-Facial – Ciência e Tecnologia Aplicadas à Cirurgia promovido pela Associação 
Odontológica do Norte do Paraná.

Resultado de uma grade científica de alto nível, palestrantes renomados e ao patrocínio e 
apoio de grandes marcas o evento foi amplamente prestigiado por profissionais do Paraná, São 
Paulo, Mato Grosso do Sul e Roraima. Dr. Anderson Noboru Tsumanuma, Diretor do 
Departamento de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial da AONP, comandou o evento 
que teve como ponto alto a homenagem a dois ícones da área em Londrina Dr. Eiji Takagi e Dr. 
Éden Brugnara.    (colaboração: Agência Degrau)

AONP promove Simpósio Cientíco Buco-Maxilo-Facial

A nova gestão do Conselho vem trabalhando 

em três frentes importantes da Odontologia que 

são o atendimento de qualidade, a proteção dos 

profissionais no mercado de trabalho e o abuso 

econômico.

De um lado temos o aliciamento de pacientes 

por meio de abordagem com valores irrisórios 

sem a devida anamnese e oferecimento de 

vantagens, para depois impingir procedimentos 

mais lucrativos. De outro lado, a imposição de 

jornadas de trabalho com características de 

contratação efetiva, que excluem garantias 

empregatícias do profissional.

O CRO-PR trabalha forte para coibir a ação de 

empresas voltadas apenas para o lucro, na maioria 

de proprietários que não fazem parte da classe 

odontológica e não respeitam o código de ética. 

A proibição de distribuição de panfletos, que 

não é uma medida popular, é o que aparece 

publicamente mas é apenas a ponta do iceberg do 

Vitórias importantes no combate às infrações éticas
grande trabalho que está sendo desenvolvido.

Trabalhando sempre dentro da legalidade, o 

conselho tem reprimido, instaurado processos 

éticos e levado à justiça os, casos de reincidência. E 

apesar dos casos correrem em segredo de justiça 

até que sejam dadas as sentenças, já é possível 

enxergar o resultado das ações.

Somente esse ano tivemos ganho de ação 

contra três grandes franquias que insistem em 

trabalhar fora do que rege o código de ética 

odontológica, resultando em diminuição das ações, 

que antes poderiam até ser chamadas de imprópri-

as mas agora carregam o status de ilegais.

Benefícios à população.

Além do ajuste de conduta das empresas que 

busca a qualidade do atendimento, casos de reinci-

dência geraram multas pesadas contra aqueles que 

insistem em trabalhar na ilegalidade. É necessário 

esclarecer que as multas não são convertidas em 

favor deste conselho. 

Um dos casos teve a conversão da multa em 

favor do projeto designado pelo Ministério 

Público, com anuência e concordância do CRO-PR, 

o projeto do Prof. Dr. Gibson Luiz Pilatti, para a 

aplicação do recurso na compra de equipamentos 

para a UEPG.

A destinação é para a disciplina de periodon-

tia do curso de Odontologia da UEPG (clínica 

Campus Uvaranas) que envolve 100 alunos em 

aulas práticas e que atendem à comunidade local 

em um total de 50 pacientes por semana.

O CRO-PR continuará firme na fiscalização, 

usando ações judiciais quando os processos éticos 

não forem suficientes para coibir a atuação 

irregular. 

O objetivo do Conselho é garantir uma 

Odontologia Ética e igualitária, mas esta decisão 

que beneficia a população é também, para a 

entidade, a tradução do reconhecimento do valor 

do Cirurgião-Dentista ético.

As eleições no CRO-PR no dia 10 de maio trouxeram uma ótima notícia. A 

maior participação dos CDs em toda história o que denota um maior interesse 

dos colegas nas ações do seu Conselho.

A participação foi de 92,93% votos para um total de 13.819 CDs em 

condição de voto. A chapa Novos Caminhos foi vencedora com 65,68% dos 

votos válidos, conforme documentado no processo eleitoral.

“A vitória é da Odontologia e nos sentimos honrados pela confiança 

depositada. A larga margem de votos demonstra que o trabalho da Gestão 

Novos Caminhos, elaborado com planejamento e foco na otimização de 

recursos, tem aprovação dos colegas e representa também um desafio para 

fazer mais e melhor”, comenta o Presidente Aguinaldo Farias.

A chapa Novos Caminhos é composta pelos colegas Claudenir Rossato, 

Dalton Luiz Bittencourt, Carlos Alberto Herrero de Morais, Abrilino de Souza 

Ramos, Celso Yamashita, Gilce Czlusniak, Irati Luis Michelon Pirolla, José 

Roberto Pinto, Vânia Portela Ditzel Westphalen e Aguinaldo Coelho de Farias.

O sucesso da eleição on-line está também visível pela redução drástica 

de custos para o CRO-PR, chegando a menos de ¼ do valor final de uma 

Eleição on-line do CRO-PR bate recorde de votantes

eleição presencial, além de ter facilitado aos CDs votarem, economizando 

tempo dos colegas e eliminando custo com deslocamentos e viagens, 

gerando o expressivo número de participantes.

A nova diretoria do CRO-PR convoca a todos os colegas que interajam 

com o seu Conselho.  Juntos somos mais fortes!
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Editorial

Mais um ano de muito trabalho termina para 

a gestão "Novos Caminhos" e podemos 

comemorar diversos avanços para a classe 

Odontológica paranaense.

Nas eleições do Conselho, a participação 

recorde dos Cirurgiões-Dentistas demonstrou 

que a eleição on-line foi aprovada, pois além de 

facilitar a votação, com a possibilidade de voltar 

de qualquer lugar, até mesmo pelo celular, 

economizando tempo de deslocamento dos 

colegas até as regionais como se fazia anterior-

mente, além de resultar em uma considerável 

economia para o conselho, tendo custos das 

eleições reduzida a 1/4, comparado com as 

eleições presenciais.

O maior interesse dos colegas pelas 

atividades do Conselho e o resultado com 70% 

de aprovação da atual gestão, demonstra que 

uma gestão planejada, focada em representati-

vidade da Odontologia, valorização do profis-

sional, otimização de investimentos e redução 

de custos fixos, representa os anseios dos 

colegas em relação as atividades do Conselho.

O projeto CRO nos Municípios consolidou o 

movimento de interiorização do Conselho, 

proposta da nova gestão que é resultante da 

filosofia de integração das entidades e que 

funcionou através da parceria com Secretaria 

Estadual de Saúde, Vigilância Sanitária, Minis-

tério do Trabalho e adesão das secretarias 

municipais da saúde.

Foram executadas várias ações de fiscali-

zação conjunta CRO-PR/VISA, que mapearam as 

condições de atendimento da saúde pública 

municipal no Estado, onde foram encontradas 

diversas irregularidades, mas também diversos 

pontos positivos. O importante é que além de 

diversos pedidos dos próprios gestores munici-

pais para que fossem feitas fiscalizações, duran-

te as ações tivemos excelente atendimento à 

equipe de fiscais, acompanhamento dos gesto-

res nas visitas e a proatividade dos profissionais 

para sanar as irregularidades encontradas.

Vale lembrar que as ações utilizaram a 

estrutura já existente do Conselho e foram 

possíveis a partir da otimização de recursos 

implantada pela nova gestão.

No próximo ano intensificaremos essas 

ações para atender os diversos pedidos de 

fiscalização feitos pelos gestores municipais e 

iremos trabalhar também a questão dos planos 

de cargos e salários em busca da valorização dos 

profissionais da Odontologia do setor público.

Este ano executamos também "Operação 

Litoral", que utilizou a tecnologia de georrefe-

renciamento,  que servirá como ferramenta para 

novas ações de fiscalização concentrada. Esta 

ação serviu de piloto estaremos ampliando esse 

plano de ação, estando na agenda todo o centro-

oeste do estado, vale do Ivaí e a região metro-

politana de Curitiba.

O Conselho Federal de Odontologia criou o 

Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, em que 

recebemos diversos trabalhos dos municípios 

paranaenses e tivemos a premiação de três 

deles em nível nacional, o que representa a 

qualidade da Odontologia do setor público 

paranaense, fruto do aumento de Cirurgiões-

Dentistas na gestão dos setores de saúde bucal, 

uma bandeira amplamente defendida por nossa 

gestão.

Nesse mesmo movimento, conseguimos 

uma vaga titular e uma suplente, no Conselho 

Municipal de Saúde de Curitiba e estaremos 

buscando representatividade em outros muni-

cípios, como forma de defender os interesses da 

classe odontológica nas definições das políticas 

de saúde pública.

Este ano também obtivermos diversas 

vitórias sobre aqueles que não respeitam a 

Odontologia ética, com ganho de causa em 

diversas ações judiciais que estavam sendo 

movidas contra empresas que visam apenas o 

lucro e, como houve casos de reincidência, 

conseguimos que fossem lavradas as multas 

pelo ministério público, que posteriormente 

foram transformados em benefícios à popula-

ção, uma vez que as multas não são revertidas 

para o Conselho.

Continuaremos firme contra o mercantilis-

mo e formas espúrias de angariar pacientes sem 

o respeito às normas estabelecidas no Código de 

Ética Odontológica.

No final de novembro tivemos em Foz do 

Iguaçu, o II Fórum de Odontologia do Mercosul, 

onde foi discutida a revalidação e o trânsito de 

profissionais na tríplice fronteira que, para o 

nosso estado, é uma questão de extrema impor-

tância, focando na proteção dos profissionais e 

também no atendimento à população.

Demos atenção e força ao trabalho das 

Câmaras Técnicas e Comissões do Conselho, com 

a participação em diversos congressos e com o 

lançamento de novas publicações de referência, 

além da estruturação do CRO jovem, que tem o 

foco nos acadêmicos e profissionais recém-

formados, sendo que teremos para o próximo 

ano, diversas ações de integração, com foco na 

prevenção de infrações, valorização profissional 

e defesa da Odontologia ética.

O diálogo não foi possível com as operado-

ras de planos odontológicos. Discussões judi-

ciais e enfrentamentos em favor da saúde da 

população e pela não exploração dos Cirur-

giões-Dentistas serão bandeiras que empunha-

remos em 2019.

Juntos estamos construindo uma nova 

forma de gerir nosso Conselho de Classe e recu-

perar o valor do profissional da Odontologia, 

como ele merece.

Finalizando, agradecemos a confiança 

depositada na gestão "Novos Caminhos" e 

desejamos um feliz Natal e um ano novo cheio 

de realizações às famílias dos Cirurgiões-

Dentistas e profissionais auxiliares.

Seguimos com a valorização da

Odontologia paranaense
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A Comissão de Gestão Pública vem elaborando um trabalho que visa 

melhorar as condições nas estruturas de Saúde Bucal da Rede Pública, 

mapeando as condições dos municípios e buscando soluções que permitam 

ajustes nos vencimentos dos Cirurgiões-Dentistas e também lhes proporcio-

nem condições básicas de equipamentos, suprimentos e biossegurança 

necessários a um atendimento de qualidade à população.

A partir desse trabalho o conselho estabeleceu o projeto "CRO nos 

Municípios" que abrange as diversas ações aplicadas à valorização da 

Odontologia na Rede Pública. Neste segmento é fundamental a filosofia de 

união das entidades da nova gestão do Conselho, com os acordos estabeleci-

dos com o Ministério do Trabalho e com a vigilância sanitária que dão o 

respaldo legal às demandas de ordem técnica apresentada pelo CRO-PR aos 

diversos gestores municipais de saúde.

Projeto “CRO nos Municípios” consegue avanços 

O CRO-PR também vem trabalhando em conjunto com o SOEPAR em 

reuniões com os profissionais, levando a renovação na “forma de ver” a gestão 

do setor de saúde bucal dos municípios e na valorização do Cirurgião-

Dentista e os demais profissionais da área de Odontologia.

No início de 2017 do Conselho enviou ofício a todos os municípios do 

Estado e vem agora, atendendo às diversas iniciativas de gestores e de 

profissionais em um trabalho que já apresenta resultados mas que ainda tem 

muito a ser feito.

Fiscalização

Os fiscais do Conselho visitaram em 2017, nas ações “piloto” do Projeto, os 

municípios de Campo Magro e Fazenda Rio Grande, um passo importante 

para estabelecer as formas do projeto e para que quando as ações fossem ao 

interior, o trabalho fosse realizado com eficiência, como de fato aconteceu.

Ainda no início do ano, o CRO-PR enviou um ofício à SESA em busca de 

apoio para o Projeto CRO nos Municípios e teve resposta imediata, através de 

ofício do Secretário Estadual de Saúde, CD. Dr. Antonio Carlos Nardi, que “abriu 

as portas” das Regionais de Saúde e reiterou o apoio para que o CRO-PR 

fizesse visitas fiscalizatórias nas Unidades Básicas de Saúde.

A partir do Termo de Cooperação com a Superintendência de Vigilância 

Sanitária, os fiscais do CRO-PR e da SESA/VISA realizaram em conjunto, a 

fiscalização nos municípios onde os fiscais do CRO-PR e da SESA verificaram 

diversos itens estruturados e encaminham os autotermos e relatórios da 

fiscalização às secretarias municipais de saúde. Também é estipulado um 

prazo para regularização, durante o qual são feitos pontos de checagem para 

acompanhamento das ações das municipalidades.
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em defesa da população e de prossionais

Atenção aos profissionais

Além das condições de trabalho e biossegurança avaliadas, o CRO nos Municípios tem 

na busca da remuneração digna dos profissionais um outro flanco de ação. Os conselheiros 

tem conversado com profissionais de diversos municípios, buscando melhorias como 

planos de cargos e salários e outras demandas ligadas à valorização profissional.

Em fevereiro, foi realizado um encontro com Cirurgiões-Dentistas da Rede Pública e 

gestores dos municípios da região de Cascavel, para ouvir as demandas, avaliar a realidade 

da estrutura e expor o planejamento da nova gestão para o setor. Em março, o Secretário, 

Dr. Claudenir Rossato esteve em Guaíra, reunido com Cirurgiões-Dentistas para ouvir 

demandas dos profissionais que trabalham na rede pública.

Em setembro, o procurador jurídico do CRO-PR, Dr. Everson Biazon, esteve em Ponta 

Grossa, com os profissionais do Setor de Saúde Bucal da Prefeitura e proferiu na ABO-PG, a 

palestra "A passagem do regime de CLT para estatutário e os reflexos à Previdência".

Resultados

Após o envio do ofício aos municípios e das primeiras ações do Projeto, houve 

solicitação de gestores de saúde para visitas à suas próprias estruturas. Nas visitas houve 

pronto atendimento às alterações indicadas pelos fiscais, além de reuniões com 

profissionais para negociações de condições de trabalho, com gestores municipais.

Isto mostra a mudança de paradigmas que a nova gestão vem trabalhando, com uma 

atuação baseada na cooperação entre entidades, com foco em informar e monitorar as 

mudanças solicitadas em substituição à velha estratégia de simples autuação e punição.

“Estamos acelerando o Projeto CRO nos Municípios pois tivemos mais solicitações e 

iremos, com o SOEPAR, agendar visitas aos gestores de saúde dos municípios para 

avaliação dos planos de cargos e salários”, comentou o Presidente Dr. Aguinaldo Farias, que 

disse ainda que “continuaremos o planejamento, em parceria na união das entidades, 

respeitando competências de cada uma, assim como a total abertura de diálogo com as 

municipalidades, na valorização do Cirurgião-Dentista paranaense”.

No dia 3 de julho, na Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, aconteceu uma reunião para discussão da 
criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 
servidores da Odontologia do Município.

Estiveram presentes à reunião, o Prefeito de Ponta 

CRO-PR discute Plano de Cargos e Salários em Ponta Grossa
Grossa, Marcelo Rangel, o Secretário adjunto Luiz 
Antonio Delgobo, a Secretária de Saúde, Dra. Angela 
Pompeo, a Conselheira do CRO-PR, Dra. Gilce Czlusniak, o 
Coordenador de Saúde Bucal, Dr. Edson Alves, o 
advogado do Soepar, Dr. Luiz Perci Biscaia, o Presidente 

do Soepar, Dr. Fabiano Sfier de Mello e o advogado da 
Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Rodrigo Mendes.

CRO-PR, Soepar, Coordenação da Odontologia da 
Prefeitura de Ponta Grossa - juntos em mais uma ação 
para a valorização da nossa classe. 
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Campo Magro

Os profissionais do Conselho fiscalizaram a 

evolução dos ajustes necessários à estrutura da rede 

pública em Campo Magro, onde foram verificadas 

alterações imediatas nas instalações e no andamen-

to dos processos que exigem licitações para que as 

obras sejam executadas dentro dos moldes legais da 

rede pública.

Fazenda Rio Grande

O CRO-PR realizou fiscalização em duas 

Unidades de Saúde em Fazenda Rio Grande, onde 

foram encontradas algumas irregularidades na 

Unidade de Saúde Canaã e na Unidade de Saúde 

Santa Terezinha.

A equipe do CRO-PR, acompanhados de fiscais 

da SESA e da Vigilância Sanitária foram recebidos 

após a fiscalização, pelo Secretário de Saúde do 

Município, Rejomar Lopes de Andrade, que recebeu 

as notificações (Autotermos) e comentou positiva-

mente sobre a abertura de diálogo e comprometeu-

se a agilizar os processos licitatórios em andamento.

São José dos Pinhais

Nas Unidades de Saúde Central e Moradias 

Trevisan foram verificadas e analisadas as questões 

sanitárias dos consultórios e dos ambientes de 

esterilização, bem como foram ouvidas e documen-

tadas as solicitações quanto às melhorias das 

condições de trabalho e registro dos Cirurgiões-

Dentistas e equipe auxiliar.

Em parceria com a Vigilância Sanitária, os fiscais 

do Conselho identificaram algumas irregularidades, 

mas encontraram também pontos positivos como 

equipos novos e escovódromos.

Palmeira.

O CRO/PR visitou, nos dias 25 e 26 de junho,  7 

Unidades Básicas de Saúde em Palmeira, contando 

com a participação da CD Mariane Rodrigues de Melo, 

Odontóloga da Divisão de Vigilância Sanitária de 

Serviços de Saúde – DVVSS, da SESA-PR, a qual 

realizou inspeção sanitária em conjunto com a 

vigilância municipal, em tais visitas.

Além do apoio dado pela gestão da 3ª Regional 

de Saúde, foi realizada uma reunião com a Secretária 

de Saúde de Palmeira, Srª Fabiani Ramos Bach 

Czlusniak, a fim de explicar o objetivo do projeto e 

entrega do relatório da fiscalização.

Pato Branco

Nos dias 23 a 26 de julho de 2018, 100% das 

Unidades de Saúde com atendimento odontológico, 

foram fiscalizadas pelos fiscais do CRO-PR e VISA.

O Coordenador de Saúde Bucal de Pato Branco 

CD Anderson C. Nezello, acompanhou todas as 

inspeções, assim como profissionais da 7ª Regional 

de Saúde e da Vigilância Municipal.

Os fiscais relataram a cordialidade da Secretária 

de Saúde Sra. Marcia Fernandes Carvalho, para enca-

minhar um "plano de ação" para efetivar as adequa-

ções necessárias, profissionais motivados para com a 

saúde bucal do município, que frequentemente 

reúnem-se para discutir melhorias e compartilhar 

experiências, além de encontrarem os CD's e 

ASB/TSB, todos devidamente registrados no 

Conselho. Os fiscais relataram também o fato de 

todas as unidades acompanharem alunos de escolas 

e creches com foco na Odontologia Preventiva.

Apucarana

De 7 a 9 de agosto, foram realizadas fiscalizações 

em 15 UBS do município de Apucarana, onde os fiscais 

do Conselho e da VISA tiveram mais uma vez, total 

colaboração de gestores e profissionais.

Após as visitas, os autotermos foram encaminha-

dos ao Sr. Roberto Kaneta, Diretor Presidente da 

Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. A atual 

situação também foi repassada à Sra Marcia Cristina 

Krempel, Diretora da 16ª Regional de Saúde.

Destaques positivos.

Na reunião com o gestor, a equipe do CRO-PR 

recebeu a apresentação do Projeto Pedagógico de 

Residência Multiprofissional - Odontologia e outros 

documentos sobre o Programa de Implante Dentário 

desenvolvido pela Autarquia.

Note-se que foram encontrados também, unida-

des com bastante procura de pacientes, prontuários 

eletrônicos e materiais (insumos) de boa qualidade.

Umuarama.

Em Umuarama, a equipe do CRO-PR encontrou 

pontos positivos na estrutura de saúde bucal.

Equipe tecnicamente bem engajada, com a 

gestão do CD Elizeu Ampessam, Coordenador de 

Atenção Primária do Município, que acompanhou a 

visita às unidades e, com pró-atividade, coordenou 

imediatamente ajustes indicados pelos fiscais.

Em termos de estrutura foram encontradas 

cadeiras bem cuidadas com processo de manuten-

ção preventiva e corretiva, uso de prontuário eletrô-

nico, ótima qualidade de materiais utilizados, porém, 

sendo verificados alguns ajustes pontuados pela 

equipe da Vigilância Sanitária do município.

Importante notar que os próprios profissionais  

elogiaram a nova gestão no setor de saúde bucal, 

tendo à frente um Cirurgião-Dentista, o que endos-

sa o trabalho da nova diretoria do CRO-PR, para que 

seja feita a indicação de um profissional da Odonto-

logia para a gestão do setor de saúde bucal, em 

todos os níveis.

Ponta Grossa

Projeto CRO nos Municípios também levou 

esclarecimento sobre mudança de regime de trabalho 

a servidores do Setor de Saúde Bucal de Ponta Grossa.

No dia 19 de setembro, o procurador jurídico do 

CRO-PR, Dr. Everson Biazon, proferiu palestra aos 

profissionais do Setor de Saúde Bucal da Prefeitura de 

Ponta Grossa. A palestra teve como tema "A passagem 

do regime de emprego de CLT para regime estatutário 

e os reflexos consequentes à Previdência", foi 

realizada na sede da ABO em Ponta Grossa, sendo que 

foi solicitada pelos próprios profissionais, através da 

conselheira Dra. Gilce Czlusniak.

Francisco Beltrão

De 26 a 30 de Novembro, a equipe de fisca-

lização CRO-PR / SESA/ VISA esteve em Francisco 

Beltrão, onde foram visitadas 16 UBS, inclusive a 

UBS Assentamento Missões, uma unidade bem 

estruturada e que serve o assentamento com ações 

de acompanhamento à comunidade e às escolas.

As 16 unidades estão em estado geral bom, 

algumas, inclusive, com atendimento emergencial 

noturno. Prontuários eletrônicos na maioria das uni-

dades, muitas com acompanhamento nas escolas 

próximas, com bom nível dos equipamentos, presen-

ça de bom instrumental e insumos a contento.

Os profissionais relataram também a atualiza-

ção regular em capacitação técnica e reuniões 

semanais para conversação da equipe da Unidade.

Na UBS Luther King há um equipo recebido pelo 

prêmio Brasil Sorridente, pelos investimentos do 

município no setor de Saúde Bucal.
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A ação foi planejada a partir de denúncias 

realizadas pelos canais do CRO-PR e também 

como forma de análise das condições de 

atendimento na temporada que se inicia.

De 21 a 24 de novembro foram fiscalizados 

os municípios de Paranaguá, Pontal do Paraná, 

Matinhos e seus balneários. Outros municípios 

do litoral serão fiscalizados posteriormente.

Esta ação tem uma novidade que é a aplica-

ção de tecnologia de georeferenciamento, com a 

plotagem dos pontos de fiscalização identifican-

do previamente os pontos críticos, o que 

aumenta a produtividade dos fiscais que, em um 

dia, cada veículo fiscal pode fazer mais de 10 

visitas, uma vez que tem otimizada a sua rota. 

Esta tecnologia será utilizada em ações em 

CRO-PR realiza fiscalização nas cidadese balneários do litoral paranaense.

outros municípios a partir de agora.

O CRO-PR vem otimizando a sua estrutura 

utilizando novas tecnologias, integrando as 

Delegacias On-line, canais de denúncia, aplica-

tivo e pessoal, com redução de custos operacio-

nais e ampliação da presença do Conselho em 

todo o Estado.

Mas não serão visitados apenas os pontos 

de denúncia. O trabalho dos fiscais também ser-

virá ao mapeamento de diversos dados estatísti-

cos, além do esclarecimento das ações e do fun-

cionamento do Conselho aos profissionais. A 

filosofia do diálogo tem gerado ótimos 

resultados.

Mas o CRO-PR continuará zelando pela 

Operação Litoral

O Presidente do Conselho, Dr. Aguinaldo 

Farias fez a entrega simbólica das chaves de um 

veículo novo para a regional de Guarapuava, no 

dia 23 de setembro.

“Esta ação faz parte da otimização dos 

investimentos em estrutura que o CRO-PR vem 

realizando em todas as regionais com o objetivo 

de melhorar o atendimento aos profissionais do 

interior e aumentar a amplitude da fiscalização”, 

comentou o Presidente. 

Presidente entrega veículo para

scalização na regional de Guarapuava.

autuações
no total

Paranaguá
Guaratuba
Matinhos

Caiobá

Pontal do Sul
Shangrilá
Praia de leste
Ipanema

79

8
qualidade da Odontologia paranaense e conta 

com a ajuda de todos.

Faça sua denúncia pelas redes sociais,

0800 600 9500 e

WhatsApp 41. 99219-0251.

Anteriormente a regional de Guarapuava 

não tinha um veículo dedicado, tendo que 

revezar a utilização de veículos com outras 

regionais. Agora as regionais contam com 

veículos disponíveis para fiscalizações regulares 

e também ao Projeto CRO nos Municípios.

A modificação no perfil de aplicação de 

recursos realizada pelo CRO-PR, como reformas 

das regionais, atualizações de tecnologias, 

treinamento de pessoal e outras ações, visam 

diminuir custos fixos, melhorar as condições de 

atendimento aos colegas, aumentar a atuação 

dos fiscais e otimizar o funcionamento do 

Conselho.
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O CFO criou o Prêmio Nacional CFO de 

Saúde Bucal, nos moldes do antigo Prêmio Brasil 

Sorridente,  aberto a todos os municípios que 

enviaram seus dossiês com dados comprovados 

sobre os vários aspectos relativos à política 

Municipal de Saúde Bucal.

O objetivo é valorizar os municípios que 

mais investiram em Saúde Bucal, balizado 

através de critérios objetivos que permitem o 

comparativo com maior grau de precisão, com 

dados referentes ao exercício de 2017 e a 

segmentação foi baseada no último censo do 

IBGE em 2010.

Os primeiros colocados de cada segmento 

no Prêmio Regional, tiveram seus projetos 

enviados para a etapa nacional, concorrendo ao 

Prêmio Nacional junto aos outros municípios do 

país.

A comissão de avaliação foi formada pelo 

CD Dr. César José Campagnoli, do CESCAGE e CD 

Dra. Maria Lucia Tozetto Vettorazzi do Instituto 

Federal do Paraná, CD Dra. Marcia Helena 

Baldani Pinto, da UEPG, CD Dra. Gabriela Pereira 

Afonso e CD Dra. Carolina de Oliveira Azim 

Schiller, ambas da Divisão de Saúde Bucal da 

Secretaria de Estado da Saúde, CD Dra. Marilisa 

Carneiro Leão Gabardo, da UP e a Coordenadora 

Estadual de Saúde Bucal, Dra. Erika Luiza Da 

Silva Feller. A comissão foi inteiramente 

composta por Cirurgiões-Dentistas dissociados 

das municipalidades.

"Tivemos bastante trabalho, pois os 

relatórios recebidos tinham muitas informações 

e avaliamos tudo com muito respeito, pois 

temos certeza que foram elaborados com muito 

profissionalismo, por pessoas que têm 

verdadeiro interesse pelo bem da Odontologia", 

comentou o Dr. Campagnoli.

Os Municípios que enviaram os dados 

foram: até 50.000 habitantes, Agudos do Sul, 

Bituruna, Cambira, Campo do Tenente, 

Chopinzinho, Figueira, Goioxim, Ibiporã,  

Jaguariaíva, Lapa, Medianeira, Palmeira, Porto 

Vitória, Quitandinha, Santa Terezinha de Itaipu, 

São João do Triunfo, São Jorge D' Oeste e 

Serranópolis do Iguaçu. De 50.001 a 300.000 

habitantes, Apucarana, Arapongas, Araucária, 

Cambé, Campo Largo, Município de Cascavel, 

Francisco Beltrão, Paranavaí e Pato Branco. Acima 

de 300.000, Curitiba e Ponta Grossa.

Os primeiros colocados foram: Até 50 mil: 1º 

IBIPORÃ, 2º Medianeira e 3º Figueira; até 300 mil: 

1º CASCAVEL, 2º Arapongas, 3º Cambé e acima de 

300 mil: 1º CURITIBA e 2º Ponta Grossa.

Prêmio 

Prêmio Regional CRO-PR de Saúde Bucal

Resultado
O Dr. César José Campagnoli, em nome do CRO-

PR, agradece o empenho e o olhar criterioso da 

comissão de avaliação e comentou que “...os 

participantes estão todos de parabéns. Estaremos 

divulgando os projetos em forma digital para que 

sirvam de modelo para os participantes dos 

próximos anos” e adicionou que “durante os 

trabalhos de avaliação foram trocados muitos 
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Nacional CFO de Saúde Bucal

No certame nacional, Curitiba, Cascavel e 

Ibiporã atestaram a qualidade do setor público da 

Odontologia paranaense. Curitiba levou o 1º Lugar 

nas cidades acima de 300 mil hab., Cascavel em 2º 

lugar, entre 50 e 300 mil e até 50 mil, Ibiporã ficou 

com o 2º Lugar. Na avaliação foram considerados 

parâmetros que vão do investimento direto até o 

nível de participação de Cirurgiões-Dentistas nos 

cargos de gestão e chefia.

“O prêmio é uma forma de o CFO reconhecer e 

agraciar os municípios que dão a devida importância 

à saúde bucal", declarou o presidente do CFO, Dr. 

Juliano do Vale.

Os vencedores receberão um consultório odon-

O excelente desempenho do Paraná na Etapa Nacional
tológico completo. Os demais classificados receberão 

troféus e certificados. “O CFO, ao conceder o prêmio, 

faz um reconhecimento público aos municípios por 

boas práticas na área de saúde bucal”, destacou o vice-

presidente do CFO, Dr. Ermensson Luiz Jorge.

O presidente da comissão de avaliação, Dr. 

Guilherme Graziani diz que “é preciso incentivar as 

melhorias na gestão de recursos e os participantes 

servem de modelo para gestores que pretendem 

melhorar o atendimento de saúde bucal”.

“O desempenho dos municípios paranaenses 

traduz uma diretiva que temos desde o início da nova 

gestão, que é valorizar a presença do Cirurgião-

Dentista na gestão dos setores ligados à saúde bucal”, 

comentou o Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo 

Farias. “Temos várias ações voltadas à saúde pública, 

como o projeto CRO nos Municípios, com equipe de 

fiscalização conjunta do CRO / SESA e VISA, onde são 

analizadas as condições de trabalho e de atendi-

mento em visitas às UBS's, além atuação em apoio 

aos colegas que atuam na rede pública".

O projeto Novos Caminhos leva palestras de 

atualização clínica e gestão, sempre com a presença 

de Conselheiros que estreitam o relacionamento do 

CRO-PR com os profissionais locais e outras ações 

que fazem parte da interiorização do Conselho e 

afetam positivamente a qualidade da Odontologia 

pública no estado”, concluiu o Presidente.

A entrega dos Certificados aos municípios 

premiados ocorreu no dia 30 de Outubro, em 

solenidade do CFO em Brasília.

No evento estiveram presentes recebendo os 

certificados, de Curitiba a Secretária Municipal de 

Saúde, Márcia Cecília Huçulak e Dra. Viviane de 

Souza Gubert, Coordenadora de Saúde Bucal de 

Curitiba, de Cascavel, o Prefeito Leonaldo Paranhos 

da Silva e o CD Shady Yassine, Coordenador de 

Saúde bucal e de Ibiporã, o Vice-Prefeito Alberto 

Baccarin, representando o prefeito de Ibiporã e CD 

Juliano Tutida, representando a Coordenação de Saúde 

Bucal do Município, além do Presidente do CRO-PR, Dr. 

Aguinaldo Farias, os conselheiros Dr. Irati Pirolla de 

Cascavel, Dr. Claudenir Rossato de Londrina, Dr. 

Ermensson Jorge, Vice-Presidente do CFO e Dr.  

Guilherme Graziani, Presidente da Comissão de Políti-

cas Públicas do CFO, responsável pela avaliação.

O CRO-PR tem atuado no setor público, com as 

comissões de Gestão Pública e o Projeto CRO Nos 

Municípios. “Nosso projeto é baseado no diálogo 

com os gestores e temos feito fiscalização das 

condições das estruturas de saúde bucal nas UBS, 

assim como damos atenção às melhorias na gestão 

do setor de odontologia dos municípios", comentou 

Dr. Aguinaldo Farias, presidente do CRO-PR.

O CRO-PR parabeniza todos os municípios 

participantes, estendido aos profissionais de Saúde 

Bucal e convoca interessados a analisarem os 

modelos disponibilizados no portal do Conselho.

Entrega dos Certificados
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No dia 26 de Outubro, a ABO realizou em Curitiba, com apoio do 

CRO-PR e do SOEPAR, o Jantar comemorativo do Dia do Cirurgião-

Dentista 2018, no Clube Curitibano.

Durante o Evento foram entregues os Certificados de Remidos 

aos Colegas do CRO-PR que completaram 70 anos de idade e que 

nunca sofreram penalidades por infração ética. (confira a lista dos 

Remidos do CRO-PR)

O CRO-PR prestou homenagem ao Prof. Dr. Paulo Cunali, com a 

Medalha Guido Straube e entregou o certificado de remido aos 

colegas que completaram 70 anos e não tiveram processos éticos.

A ABO também entregou título de Remido aos colegas que 

colaboraram ininterruptamente com a entidade por 20 anos, além 

da entrega da Medalha Luiz Pilotto ao Dr. Gastão Valle Nicolau, 

pelos relevantes serviços prestados à Odontologia Paranaense.

CRO-PR homenageia prossionais durante

o Jantar do Dia do Cirurgião-Dentista da ABO

Durante o Jantar, o Presidente do Conselho, Dr. 

Aguinaldo Farias entregou ao Dr. Paulo Afonso 

Cunali, a medalha Guido Straube pelos relevantes 

serviços prestados à Odontologia Paranaense.

Dr. Paulo Cunali, formado pela UFPR em 79, é 

conhecido por muitos colegas, com 35 anos de 

atividade docente, principalmente na Universi-

dade Federal do Paraná e Universidade Positivo. 

Foi professor de mais de 4.000 alunos de gra-

duação e pós-graduação, além de ministrar um 

grande número cursos.



O foco central é a implementação de regras claras sobre o trânsito e a 

atividade dos profissionais da Odontologia nos países que formam o 

bloco.  “Precisamos deixar claro os critérios sobre a revalidação do 

diploma. É fundamental que tenhamos bem definidas as regras para que 

os Cirurgiões-Dentistas brasileiros atuem nos outros países e que 

possamos receber os profissionais das outras nações”, destacou Juliano do 

Vale, Presidente do CFO.

Participaram das discussões do evento, presidentes de vários CRO 

regionais, representantes do MEC, coordenadores de curso e convidados 

dos países vizinhos. “É necessária a discussão sobre o registro nos países 

de fronteira para que se tenha identidade entre o entendimento do MEC e 

do CFO em relação aos quesitos do registro profissional”, destacou o vice-

presidente do CFO, Dr. Ermensson Jorge.

O CRO-PR esteve representado pelo Secretário Dr. Claudenir Rossato, 

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

Abrilino de Souza Ramos e o presidente Dr. Aguinaldo Farias, que comentou 

que “o Paraná trata com muita atenção a discussão sobre o registro 

profissional, pois estamos estrategicamente no centro do Mercosul, com a 

tríplice fronteira. Temos que fiscalizar o tráfego dos profissionais, o 

exercício legal da Odontologia e o respeito aos pré-requisitos complemen-

tares exigidos em cada país, proteger a população e valorizar os profissio-

nais que trabalham dentro da legalidade e da ética”.

Aconteceu em Foz do Iguaçu nos dias 

21, 22 e 23 de Novembro, o II Fórum de 

Odontologia do Mercosul, promovido pelo 

Conselho Federal de Odontologia, com 

objetivo de integrar as vias da Odontologia 

nos países participantes do Mercosul.

11
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O CRO Jovem foi formado para aumentar a 

integração dos novos profissionais com o 

Conselho e também para interagir com os 

acadêmicos. Os temas mais abordados são a ética 

profissional, com discussões baseadas no Código 

de Ética Odontoló-gica, a valorização do 

profissional contratado, que deve estar atento à 

exploração trabalhista, os diversos conhecimen-

tos para manter um consultó-rio e a promoção de 

atualização e aperfeiçoamentos clínicos, assim 

como o direcionamento para as diversas espe-

cialidades.

Participação em eventos acadêmicos

Os colegas do CRO-Jovem estiveram, neste 

ano, representando o CRO-PR em diversos 

eventos promovi-dos pelos centros acadêmicos 

de diversas faculdades.

Aos acadêmicos são passadas informações 

sobre o registro no Conselho, comportamento 

ético ainda no curso e a realidade dos profissionais 

que entram no mercado de trabalho.

Em agosto, 15, os colegas André Segato, Nathaly 

Müller, Pedro Dias, Vanessa Camargo, Gabrielle 

Gobbo, Gessica Thomas e o conselheiro coordenado 

do CRO Jovem, Dr. Celso Yamashita, participaram da 

semana acadêmica da SOCIESC.

Na Semana Acadêmica Universidade Positi-

vo, de 14 a 16 de agosto, as CDs. Nathaly Müller e 

Vanessa Camargo conversaram com os acadê-

micos e receberam a visita do Dr. Wellington 

Zeitter, professor que foi homenageado com o 

nome do Centro Acadêmico de Odontologia da 

Universidade Positivo.

CRO Jovem promove palestras na sede do CRO-PR
O CRO Jovem também iniciou um piloto de 

difusão de conhecimento, com palestras na sede do 
CRO-PR.  No dia 24/11 a Dra. Vania Ditzel proferiu a 
palestra sobre Revascula-rização em Odontologia e 
no dia 01/12, a Dra. Moira Leão trouxe o tema das 
"Células-tronco na Odontologia" e compartilhou seus 
conhecimentos e experiências com os presentes. No 
próximo ano serão estruturadas novas palestras e 
novos eventos pelo CRO Jovem.

Na tarde de 17/04 os Colegas CDs André 
Vinícius Kaled e Pedro Henrique Dias, do CRO-PR 
Jovem visitaram o colégio Estadual Teobaldo 
Leonardo Kleteberg em um piloto do CRO Jovem, 
falando com alunos sobre doenças que acome-

Piloto do CRO Jovem nas Escolas

tem a boca, traumas frequentes, saúde bucal e a 
importância das visitas ao Cirurgião-Dentista.

Mais de 120 crianças, entre 10 e 13 anos 
de idade, tiveram a oportunidade de aprender, 
interagir e tirar suas dúvidas sobre os assuntos.
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Odontologia do Esporte é  área da odontologia em que a atuação do Cirurgião-Dentista 

em procedimentos teóricos e práticos com o objetivo de investigar, prevenir, tratar e 

reabilitar, compreendendo a influência das doenças da cavidade oral no desempenho dos 

atletas profissionais e amadores, com a finalidade de melhor rendimento esportivo e 

prevenir lesões considerando as particularidades fisiológicas dos atletas, a modalidade que 

pratica e as regras do esporte.

Os colegas da odontologia no Eporte do CRO-PR, CD Eli Luis Namba, CD Guilherme 

Roberto Giraldi Stella e CD Juliana Órsia irão atuar em Assessoria sobre assuntos científicos 

relacionados à Odontologia do Esporte; Assessoria em manifestações oficiais junto à 

comunidade científica e a população; Auxílio na divulgação da Odontologia do Esporte 

junto à comunidade, inclusive nos veículos de comunicação dirigidos ao público leigo; 

Câmara Técnica de Odontologia do Esporte

Auxílio na criação e aprovação materiais de divulgação sobre as ações 

realizadas para a Odontologia do Esporte, incluindo as mídias eletrônicas; 

Organização e promoção de eventos sobre a Odontologia do Esporte, desde 

que aprovados pelo Conselho e dentro das disponibilidades financeiras da 

entidade; Assessorar e opinar sobre o rumo da Odontologia do Esporte e 

também sobre temas inerentes ao escopo de trabalho;

Os acadêmicos do 5º ano do curso de 

Odontologia da UEL - Universidade Estadual de 

Londrina, com apoio de seus docentes, promoveram 

Conselheiros e membros do CRO-Jovem prestigiaram o 7º COUEL

A Odontologia Hospitalar pode ser compreendi-

da pelos cuidados e ações voltadas à promoção de 

saúde bucal, com finalidade preventiva e curativa, 

envolvendo pacientes institucionalizados, abran-

gendo hospitais, instituições geriátricas, pediátricas, 

portadores de necessidades especiais, atendimento 

domiciliar e inclui o atendimento ambulatorial em 

clínicas e consultórios de pacientes sistemicamente 

comprometidos, cirúrgicos crônicos e críticos, por um 

profissional devidamente capacitado.

Estudos confirmam inúmeros benefícios aos 

pacientes internados que recebem cuidados rela-

cionados à saúde bucal pelo Cirurgião-Dentista com 

participação efetiva junto ao corpo clínico dos 

hospitais e esses cuidados refletem uma redução 

significativa das complicações sistêmicas e de 

infecções hospitalares, principalmente as respiratóri-

as, como a pneumonia, que ocupa a segunda causa 

entre infecções hospitalares mais comuns, responsá-

vel por taxas significativas de morbidade e mortali-

dade em todas as idades e principalmente nas UTIs.

A higiene bucal deficiente é comum em pacientes 

internados. Esse problema propicia colonização do 

biofilme bucal por microrganismos patogênicos, espe-

cialmente os respiratórios.

Na oncologia, a atenção Odontológica também é 

de suma importância, uma vez que a ocorrência da 

mucosite oral representa uma das principais 

complicações induzidas pela tratamento químio ou 

radioterápico.

Estabelecendo a Odontologia Hospitalar
A Anvisa garante, pela resolução normativa RDC 

7, a assistência odontológica aos pacientes das UTIs, 

assim como o Código de Ética Odontológico, nos 

artigos 26, 27 e 28, regulamenta atuação do Cirur-

gião-Dentista em ambiente hospitalar.

A Odontologia Hospitalar é um redutor de 

custos no tratamento global do paciente e, no 

Paraná, a lei 18120-25/14 torna obrigatória 

assistência odontológica em hospitais de médio e 

grande porte.

A comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-

PR é composta pela Dra. Gilce S. Czlusniak, Dra. Lilian 

Aparecida Pasetti, Dr. Calixto Eduardo de Araújo 

Hakim, Dra. Nancy Marinho Barros, Dra. Fernanda 

Pavan Corrêa e Dr.  André Vieira de Souza.

mais um congresso, o 7o. COUEL  - Congresso 

Odontológico da UEL realizado de 13 a 15 de 

setembro, que contou com a presença de professores 

nacionais e internacionais.

Houve também apresentação de paineis pelos 

acadêmicos com divulgação de suas pesquisas.

O CRO-PR, esteve representado na solenidade de 

abertura pelos conselheiros Dr. Claudenir Rossato e Dr. 

José Roberto Pinto. O Dr. José Roberto, que é muito 

estimado por professores e alunos da UEL, foi o 

homenageado do Congresso, que teve o presidente 

docente Prof. Dr. Fabio Sene e a presidente discente a 

acadêmica Thais Carmo.

O CRO Jovem, também se fez presente, com os 

CDs Géssica Thomas e André Segato, conversando 

com os acadêmicos e profissionais, tirando dúvidas 

sobre o Conselho e o mercado de trabalho.

Além disso, os integrantes do CRO Jovem, a CD 

Gessica Thomas e o CD André Segato visitaram a nova 

clínica de Odontologia da UEL na presença do 

professor Hélion Leão Lino Júnior, com o objetivo de 

estreitar as relações profissionais.



No dia 31 de outubro, o Presidente do Conselho Federal de 

Odontologia, Dr. Juliano do Vale, o Presidente do CRO-PR e 

Presidente da Comissão de Alteração da Lei 4324, Dr. Aguinaldo 

Farias e o Conselheiro de Tocantins Dr. Marcos Pimentel, 

estiveram no Congresso Nacional com o intuito de agilizar a 

alteração da Lei 4324, um anseio de toda a classe Odontológica, 

que moderniza o funcionamento do sistema Conselho, inclusive 

o seu sistema eleitoral.

"Estamos trabalhando para que o sistema conselho e a 

própria Odontologia tenha atualizada o seu suporte legal para 

estar em sincronia com uma realidade muito mais dinâmica e 

que contemple os avanços da ciência e tecnologia que temos 

hoje", considerou o Presidente do CRO-PR.

Membros do CFO defendem a modernização

da Odontologia no Congresso Nacional.

O CRO-PR vem noticiando o processo que move em conjunto com o CFO e 

demais Conselhos regionais, o andamento do processo sobre Harmonização 

Orofacial.

“Temos convicção de nosso direito e mais uma vez obtivemos entendimento 

do que é certo: o Cirurgião-Dentista é formado para, é capaz e, principalmente, tem 

o direito de atuar em tratamentos Odontológicos que incluam procedimentos de 

cunho estético, inclusive com a utilização de produtos específicos para tal. Estamos 

irmanados com o CFO e todos os Conselhos Regionais neste processo além de, 

virtualmente, a totalidade das entidades da Odontologia”, comenta o Presidente do 

CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias.

No dia 27 de Setembro o Juiz da 5ª Vara Federal da Justiça do Rio Grande do 

Norte, proferiu sentença extinguindo o processo, sem análise de mérito, que é 

promovida pela SBCP – Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, contra o CFO.

Com isso, a decisão Liminar que suspendia a Resolução CFO 176/2016 perdeu 

seus efeitos, o que em termos práticos significa que o Cirurgião-Dentista pode 

praticar os atos que lhes são conferidos pela Lei 5081/66 e resoluções do CFO.

Harmonização Orofacial é direito garantido do Cirurgião-Dentista

No dia 30 de outubro, o Juiz Ivan Lira de Carvalho negou provimento ao 

embargo pretendido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na ação 

relativa aos procedimentos que usam os referidos fármacos. A ação tentava 

derrubar a Sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Federal da Justiça do Rio Grande 

do Norte, extinguindo o processo.

A ação era a última instância que tentava cercear o direito dos Cirurgiões-

Dentistas em desenvolver tratamentos que utilizam a Toxina Botulínica e 

preenchedores faciais, dentro de sua área de atuação e assim, os Cirurgiões-

Dentistas tem autorização normativa para fazer uso da Toxina Botulínica e demais 

preenchedores faciais para fins odontológicos. Dessa forma, temos assegurado o 

direito do Cirurgião-Dentista, relativo a procedimentos Harmonização Orofacial e 

na Odontologia estética.

O CRO-PR tem trabalhado para demonstrar que o Cirurgião–Dentista possui 

expertise para atuação nos procedimentos de Harmonização Orofacial, uma vez 

que os avanços da ciência Odontológica demonstram que, há tempos, vão muito 

além de cuidados dos dentes.

O CRO-PR observa aos Cirurgiões-Dentistas que trabalham com estética, que 

atentem ao Código de Ética Odontológica e não divulguem imagens de pacientes, 

violando assim, o sigilo profissional.

Agradecimento

O CRO-PR agradece públicamente a ação enérgica do Conselho Federal de 

Odontologia – CFO, por meio do seu Presidente Juliano do Vale, do Vice-presidente 

Ermensson Luiz Jorge e também do seu corpo jurídico representado, pelo Dr. Juan 

Rodrigues, pela importante manifestação na ação judicial no Rio Grande do Norte, 

onde defendeu os direitos e deveres da Odontologia.

Em breve nos manifestaremos sobre esta ação judicial. Parabéns Cirurgiões-

Dentistas de todo o país e parabéns ao Conselho Federal de Odontologia. Temos  

um novo Sistema Conselho, um novo grupo, um novo destino. Novos rumos para a 

Odontologia no Brasil. Parabéns à área de Harmonização Orofacial pelo apoio aos 

conselhos de classe. Juntos construiremos uma nova Odontologia.

O Cirurgião-Dentista pode praticar os atos que lhes são conferidos pela Lei 5081/66 e resoluções do CFO.

14
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De 02 a 05 de outubro foi realizada a Semana Acadêmica de Odontologia da UEPG (I SAO), na 

Associação Brasileira de Odontologia Ponta Grossa (ABO/PG).

O evento foi organizado pelos representantes estudantis do Centro Acadêmico de Odontologia 

da UEPG e por professores do Departamento de Odontologia da Universidade.

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

Dentistas, protéticos, técnicos e assistentes em SB, docentes e pesquisadores. Ao longo da I SAO 

foram apresentados trabalhos  que foram premiados nas categorias graduação, pós-graduação (Caso 

Clínico, Pesquisa e Relato de Experiência).

Estiveram 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, Diretora do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde, Drª Márcia Helena Baldani Pinto, Dr. 

Michael Favoreto e Dr. Murilo Sérgio Príncipe Bizetto, presidente ABO/PG.

CRO-PR presente na Semana Acadêmica da UEPG

Na 7ª Semana Acadêmica de Odontologia da UNISEP em 

Francisco Beltrão, o Presidente do Conselho, Dr. Aguinaldo 

Farias  visitou a entidade acompanhado do Coordenador Bento 

Stang, do Delegado do CRO-PR em Francisco Beltrão, Dr. 

Marcelo Campos  e o CD Dr. Jakson Antonelli.

À tarde, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Dr. Alexandre 

Mazetto,  proferiu palestra sobre o Código de Ética 

Odontológica aos acadêmicos, em mais um evento do Projeto 

Novos Caminhos.

CRO-PR presente em eventos no interior do Estado

De 6 a 8 de setembro a ABO Secção Ponta Grossa realizou o 22º Congresso Internacional de Odontologia de 

Ponta Grossa, com a presença de diversos nomes da Odontologia Nacional e internacional e que contou com o 

apoio e a presença dos conselheiros do CRO-PR.

Este ano o CIOPG contou com 19 cursos de aproximadamente 4 horas, mais de 30 palestras, além de pôsteres, 

painéis científicos e exposição. “O Congresso sempre evidencia focar na atualidade. Foram dois cursos de 

Harmonização Orofacial, que está em moda, curso sobre Revitalização Bucal Digitalizada, curso de Tomografia, que 

é a última tendência em radiodiagnóstico, entre outros. Tivemos um Congresso amplo e moderno”, afirmou o Dr. 

Ulisses Coelho, presidente do Congresso.

O apoio maior do congresso foi dado pelo CRO PR e fundação Araucária

Entre os presentes, Antônio Elias Mansur, Emigdio E O Jimenez, Abraham Calixto, Sérgio Paulo Hilgemberg, 

Rodrigo Stanislawzuk, Bruno Orellana, Gilce Czlusniak, Murilo Príncipe Bizetto e Ulisses Coelho.

ABO-PG realiza o 22º Congresso Internacional de Odontologia de Ponta Grossa
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Foi realizado em Curitiba, de 18 a 20 de julho, o 

4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Co-

letiva, com o tema “Iluminando Caminhos para o 

Futuro da Saúde”, na PUC-PR.

O CRO-PR esteve presente com um stand de 

atendimento e distribuição de publicações e com a 

presença da Dra. Tania Monteiro Mocellin, da 

Comissão de Gestão Pública do CRO-PR. que 

comentou “o evento foi excelente e dentre muitos 

trabalhos apresentados, a Odontologia teve um 

destaque com o trabalho 'Promovendo saúde bucal 

e assistência à saúde materno-infantil: relato de 

atividade de extensão' apresentado pela CD Bianca 

Rodrigues dos Santos, da UEPG, vencedora no Eixo 

Temático 'Gestão do trabalho e da educação na 

saúde', que merece nossos parabéns”.

O ponto alto para a Odontologia foi o painel 

“Experiências Exitosas em Saúde Bucal no Paraná” 

apresentado pelos colegas da SESA, Dra. Érika Feller, 

Coordenadora de Saúde Bucal da SESA, Dra. Viviane 

Gubert e Dra. Ivana Maria Saes Busato da SMS de 

Curitiba e o Dr. Guilherme Grazianni, Diretor da 2ª 

Regional de Saúde, que comentou que “mostramos a 

melhoria dos indicadores com a implantação da 

Linha Guia de Saúde Bucal no estado, com os 

exemplos de Quitandinha e Campo Magro, através 

da melhoria nos processos de trabalho e a mudança 

de paradigma na política de saúde bucal pública no 

Paraná”, comentou o Dr. Grazianni.

“Acreditamos que participação da Odontologia 

deva crescer cada vez mais, frente aos grandes 

avanços da Odontologia no estado e que podemos 

tomar isto como desafio para o próximo congresso. 

Devemos aproveitar a intersetorialidade para 

desenvolver projetos mais abrangentes. Mostrar 

CRO-PR participa do

4º Congresso Paranaense de Saúde Pública / Coletiva.

grandes trabalhos desenvolvidos pela Odontologia 

e que são pouco divulgados, como as terapias 

alternativas e naturais, que tem angariado cada vez 

mais interesse dos profissionais, mas que não são 

tão divulgadas, além de outros trabalhos que estao 

sendo realizados", concluiu a Dra. Tania.

Quer ajudar um amigo portador do mau hálito e não 

sabe como? Conheça o SOS Mau Hálito, informação 

enviada por e-mail ou carta de maneira rápida e eficaz. 

Estudos indicam que cerca de 60 milhões de 

brasileiros são portadores da halitose (mau hálito), sendo 

que a grande maioria nem sequer sabe que sofre com 

esse problema constrangedor. Para ajudar quem necessita 

de tratamento, a Associação Brasileira de Halitose (ABHA), 

oferece o SOS Mau Hálito, um serviço social gratuito e 

sem identificação,  que tem por finalidade avisar o seu 

amigo ou conhecido que possui o problema.

Normalmente quem possui mau hálito tem dificul-

dades em saber que é portador do problema. Quando o 

odor é constante, a pessoa se acostuma com o cheiro e 

não o sente, o que se chama de “fadiga olfatória”.  O mau 

hálito causa imensas limitações em todas as áreas da vida, 

seja ela social, profissional, familiar e tomar conhecimento 

desta alteração é o primeiro passo para resolvê-la.

Já para quem convive próximo a uma pessoa que 

SOS Mau Hálito - um meio virtual de ajuda
possui esse distúrbio, pode se sentir constrangido em avisar 

sobre a situação e não saber o que fazer para ajudar. Com o 

objetivo de elevar grau de conscientização da população e 

ajudar pessoas com o hálito alterado evitando tais situações 

constrangedoras o SOS Mau Hálito foi criado para quem 

não se sente confortável em dar essa notícia. 

Dra. Cláudia C. Gobor, Cirurgiã -Dentista especialista no 

tratamento da halitose e diretora executiva da ABHA, 

explica mais sobre o assunto, “a associação é formada por 

profissionais da área de saúde dedicados especialmente aos 

estudos e pesquisas sobre o mau hálito e para ajudar criou o 

SOS Mau Hálito, um meio que dá acesso a profissionais de 

todo o país. Com esse meio é possível que a pessoa que 

possui um amigo com esse problema, o informe sem  

identificação para não causar o constrangimento de ambos.” 

Esse envio de informação ao portador se dá da 

seguinte maneira: a pessoa entra no site, sem ser identifi-

cado e envia o contato do seu amigo ou pessoa portadora 

da halitose com a opção de carta (via correio) ou por e-mail. 

Nesta carta a pessoa receberá informações sobre Halitose, 

dicas para detectar o problema, convite para sanar dúvidas e 

também tem a opção de procurar um especialista na lista 

dos profissionais indicados pela ABHA, a nível de Brasil. 

De acordo com a Dra. Cláudia, nos meses de agosto e 

setembro, que são dedicados para à divulgação do Dia 

Nacional do Combate ao Mau Hálito (22/09), cerca de 450 

pessoas por mês são atendidas. Nesta época são organiza-

dos eventos e palestras sobre saúde bucal em várias 

regiões do país, para alertar e instruir o público.

Segundo a associação, 90% dos casos de mau hálito 

têm origem bucal, e o estômago, ao contrário do que 

muitos pensam, é responsável por apenas 1% dos casos 

de halitose, em causas associadas. Escovação correta, uso 

do fio dental e do raspador de língua, maior consumo de 

água, cuidados e tratamentos adequados à saúde bucal, 

também ajudam a evitar esse problema.

Combater a halitose é de extrema importância, além 

de contribuir com inúmeras doenças, o mau hálito pode 

levar à perda de autoestima e ao isolamento social e 

amoroso. O tratamento adequado com um dentista 

qualificado é a única maneira de reassumir o papel na 

sociedade e retornar a uma vida mais feliz, com mais 

saúde e livre de constrangimentos. Acesse o site para ter 

mais informações sobre halitose: www.abha.org.br

Se você conhece alguém com esse problema acesse e 

clique no banner SOS Mau Hálito e envie os dados de 

contato do seu amigo para a ABHA. Você o estará 

ajudando a ter mais saúde e uma vida mais feliz.

Cláudia C. Gobor
Cirurgiã-Dentista Especialista pelo MEC no Trata-

mento da Halitose; Presidente da ABHA - Associação 

Brasileira de Halitose; Vice-Presidente da ABO PR.
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Guia de Orientação para Saúde Bucal

nos Primeiros Anos de Vida
CRO-PR lança a segunda edição do Guia no 17º Congresso Paranaense de Pediatria.

 O CRO-PR esteve presente no 17º 

Congresso Paranaense de Pediatria, 

promovido pela Sociedade Paranaense de 

Pediatria, com o lançamento da segunda 

edição do "Guia de Orientação para Saúde 

Bucal nos Primeiros Anos de Vida", coorde-

nado pela C.D. Dra. Leila Pereira Pinto e a 

Pediatra Dra. Eliane Pereira Maluf.

A segunda edição conta com diversas 

atualizações e com a adição de novos 

conceitos de cuidados de saúde bucal em 

crianças brasileiras até 2 anos.

O conteúdo é de autoria de diversos profissionais, representando diversas 

entidades voltadas à saúde da criança e vai de encontro à filosofia de 

integração entre as entidades, praticada pela gestão do CRO-PR.

"Entendemos a importância dos cuidados odontológicos em todas as 

idades e vamos trabalhar para o difundir as informações do guia aos pediatras 

de todo o Estado", comentou a presidente da SPP, Dra. Kerstin Taniguchi 

Abagge. O CRO-PR agradece à Sociedade Paranaense de Pediatria pela 

abertura de espaço, pelo entendimento da importância da saúde bucal e o 

incentivo à propagação do conhecimento.

O CRO-PR agradece à Sociedade Paranaense de Pediatria pela abertura 

de espaço, pelo entendimento da importância da saúde bucal e o incentivo à 

propagação do conhecimento.

A distribuição do guia impresso será feito através dos canais dos 

apoiadores do Guia. A versão PDF está disponível no portal www.cropr.org.br

Na foto, da esquerda para a direita, Dra. Kerstin Taniguchi Abagge, a C.D. 

Dra. Leila Maria Cesário Pereira Pinto e a Pediatra Dra. Eliane Mara Cesário 

Pereira Maluf.

Foi realizado um Encontro de Formandos da Turma “Novendora Rodrigues”, que 

teve sua formatura no dia 13 de dezembro de 1973 pela UFPR.

Foi a “última menor turma” de formandos da faculdade, que iniciou com 37 

alunos, pois no ano seguinte  o número de vagas aumentou para 80. No ano de 1970 

O CRO-PR parabeniza os formandos da UFPR em 1973.
houve uma reforma universitária na UFPR e o curso foi condensado, tendo a turma 

aulas todos os dias em horário integral, inclusive aos sábados, com todas as 

disciplinas teóricas, práticas de laboratório e com pacientes. 

“No último ano, (quarto ano), a turma teve unicamente clinica integrada. O aluno 

recebia o paciente e tinha que fazer todo o tratamento,  como se fosse em seu 

consultório particular”lembra o Dr. Sigesmundo Oliva, que organizou o evento junto 

com a Dra. Rosicler Caramori, Dra. Jussara Tosin, Dr. Algacyr Melzer Jr, Dra. Denize 

Laslowski, Dra. Eliane Bittencourt e Dr. Miguel  Ferreira. "Nossos eternos agradeci-

mentos aos professores pelos conhecimentos transmitidos, aos funcionários da 

faculdade, pelo carinho e atendimento e aos pacientes, sem os quais não teríamos 

como aplicar as técnicas de conhecimentos adquiridos, bem como aos colegas, pela 

convivência nos quatro anos de curso” agradeceu a Dra. Rosicler.

O Grupo festejou nos dias 23, 24 e 25 de novembro em Curitiba, com Jantar, Culto, 

Karaokê, Caminhada Ecológica e muita conversa para matar as saudades.  Formandos 

da Turma: Algacyr Melzer Jr, Antônio de Oliveira, Antônio Bettanin, Archimedes Faria, 

Armin Weber, Celso de Mello, Cezar Bacchi, Creuza Maitto, Denize Laslowski, Eliane 

Bittencourt, Elpidio Nunes, Erany Martins, Eugênio de Moraes, Frederico Branco, Iraci 

de Moraes, Joaquim Guimarâes, Jussara Tosin, Kristin de Soberón, Lores Marochi, Maria 

González, Marilu Godoy, Marino Pelegrini Fo., Miguel Coronel, Miguel Farah, Miguel 

Ferreira, Orlando Cardoso Jr, Regina Henklein, Romeu Bernabé Fo., Rosicler Caramori, 

Rubens Coraiola Fo., Rute Gushiken, Sigesmundo Oliva, Victor Ydoyaga, Virgilio Atolini, 

Zita Machado. O CRO-PR parabeniza e agradece aos formandos de 73, pelos serviços 

prestados à Odontologia e pelo exemplo de conduta profissional.
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E X P E D I E N T E

A maternidade tem permitido aplicar na prática, 
em “doses homeopáticas”, meus conhecimentos teóri-
cos e clínicos, com horas extras e adicionais noturnos.

A primeira dentição é realmente um desafio!
Usei o termo “doses homeopáticas” devido ao 

processo de erupção dentária ser contínuo e longo, 
além de exigir muita paciência e não como sinônimo 
de lentidão. E confirmo, a Homeopatia atua 
rapidamente em quadros agudos como esse e com 
grande eficácia. Outro grande aliado tem sido o leite 
materno, em livre demanda, que além do efeito 
calmante, mantém a forte conexão afetiva.

Um olhar homeopático sobre a primeira dentição 
A dentição é um processo natural e singular. É 

necessário respeitar os ciclos de desenvolvimento do 
bebê, bem como acolher e validar os transtornos físicos e 
mentais em cada fase. A FEBRE, que preocupa os pais e 
avós, o aumento da salivação, a dor, o inchaço gengival, 
sensibilidade ao toque, diarréias, vômitos e até 
convulsões, são algumas das manifestações mais 
comuns durante o processo e que podem gerar 
irritabilidade, choro, insônia, prostração, diminuição do 
apetite, dentre outros incômodos. Chupar os dedos, levar 
objetos à boca, morder, inclusive durante as mamadas, 
são hábitos temporários. Todas as manifestações, 
incluindo àquelas observadas pelos pais, recebem um 
olhar exclusivo do Cirurgião Dentista Homeopata. Avaliar 
e compreender a linguagem clara e direta dos sinais e 
sintomas, muitas vezes não verbalizados e reações 
advindas do meio ambiente, presentes no processo da 
erupção, permitem ao especialista indicar o medicamen-
to homeopático mais adequado às características do 
bebê , a forma de administrar o tratamento e sua 
frequência, em doses mínimas, sem efeitos colaterais, até 
que a dentição se complete.

Acalma como mãe e profissional, saber a origem 
desses sintomas e que a Homeopatia é uma das 
terapêuticas para o tratamento e, que bem conduzida, 
leva à compreensão do bebê de maneira individualiza-
da e respeitosa, proporcionando minimizar os 
incômodos e vivenciar esta fase de forma suave e 
tranquila, pois sabemos que ela também passa.

Temas como esse, sobre o que fazer em quadros 
agudos; a importância do Cirurgião Dentista Homeo-
pata nas equipes de assistência aos bebês, crianças e 
gestantes; foram apresentados no XIV Congresso 
Brasileiro de Homeopatia na Odontologia em Curitiba.

Participe e conheça mais benefícios do uso da Ho-
meopatia nos tratamentos odontológicos e comparti-
lhe experiências clínicas, baseadas em evidências cien-
tíficas e pesquisas realizadas por profissionais de 
excelência.

Dra. Fernanda Rossi Pagnoncelli 
Cirurgiã Dentista Homeopata e
Mãe do Guilherme de 1ano e 9meses.

De 10 a 13 de outubro o 14º Congresso Brasileiro de 

Homeopatia em Odontologia, com o tema Homeopatia: Prática 

Clínica, Ciência e Integralidade que foi realizado em conjunto 

com o 34º Congresso Brasileiro de Homeopatia, na sede da 

Associação Médica do Paraná, com a participação de mais de 

500 profissionais de diversas áreas da saúde.

14º Congresso Brasileiro de Homeopatia em Odontologia

O Congresso contou com diversos painéis e palestras, destacando o papel do Cirurgião-

Dentista nas equipes multiprofissionais, a aplicação da Homeopatia no dia-a-dia da clínica 

odontológica e os avanços das pesquisas sobre a Homeopatia na Odontologia, teve a presença da 

Dra. Andrea Padre, Presidente da Associação Brasileira dos Cirurgiões-Dentistas Homeopatas e o 

CRO-PR foi representado pela Dra. Regina Manzochi, da Câmara Técnica de Práticas Integrativas. 

A coordenação do Congresso foi da Dra. Marli Cristina Pereira, que levou também ao evento, 

uma ação social focada no atendimento odontológico à 80 crianças de 4 Lares de Acolhimento de 

Curitiba (Lar D. Vera, Lar Infantil Sol Amigo, Lar Moisés e Lar Encontro com Deus - as crianças não 

podem ser identificadas devido às questões de adoção) realizado com o apoio do CRO-PR e dos 

acadêmicos do Centro Acadêmico Wellington Zaitter.
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Planos de Saúde: CRO-PR alerta sobre os exames.
O plano de saúde que você atende não tem direito de proibir que você solicite exames
complementares (de sangue, radiográficos ou imaginológicos) para clínicas especializadas.

O Código de Ética Odontológica, assim estabelece: 

Art. 5º Constituem direitos fundamentais dos profis-

sionais inscritos, segundo suas atribuições específicas:

VI - recusar qualquer disposição estatutária, 

regimental, de instituição pública ou privada, que limite a 

escolha dos meios a seres postos em prática para o 

estabelecimento do diagnóstico e para a execução do 

tratamento, bem como recusar-se a executar atividades 

que não sejam de sua competência legal.

No mesmo sentido, o Conselho Federal de 

Odontologia instituiu por meio das Resoluções nº 

20/2001 e 102/2010, que o Cirurgião-Dentista tem a 

prerrogativa de não obedecer às normas administrativas 

das Operadoras que não possuam respaldo técnico e 

ético, e o dever de notificar às autoridades competentes a 

imposição de prática administrativa abusiva. 

A indicação do exame radiológico bucal é de 

competência do profissional de Odontologia, cabendo ao 

mesmo determinar os melhores meios e as melhores 

situações de diagnóstico para o paciente, para que 

garantam a boa execução e controle de qualidade dos 

serviços prestados.

A própria ANS, assim já se pronunciou:

SÚMULA NORMATIVA No.11, DE 20 DE AGOSTO DE 2007

1. A solicitação dos exames laboratoriais e/ou 

complementares previstos no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei 

no. 9.656, de 1998, e dos procedimentos abrangidos pelas 

internações hospitalares, de natureza buco-maxilo-facial ou 

por imperativo clínico, dispostos no artigo 12, inciso II, da 

mesma lei, e no artigo 7º. Parágrafo único da Resolução 

CONSU no. 10, de 1998, dever ser cobertos pelas 

operadores de planos privados de assistência a saúde, 

mesmo quando promovidos pelo cirurgião-dentista 

assistente, habilitados pelos respectivos conselhos de 

classe, desde que restritos à finalidade odontológica;

2. A solicitação das internações hospitalares e dos exa-

mes laboratoriais/complementares, requisitados pelo Cirur-

gião-Dentista, devidamente registrado no Conselho Regio-

nal de Odontologia, devem ser cobertos pelas operadoras, 

sendo vedado negar autorização de procedimento exclusi-

vamente, em razão do profissional solicitante não 

pertencer a rede própria, credenciada ou referenciada da 

operadora;

O Código de Defesa do Consumidor esclarece: A 

proteção ao consumidor é uma garantia constitucional, 

sendo que a legislação específica ao tema assim dispõe:

Art. 4º. A Política Nacional de Relações de Consumo 

tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo;

Concluindo:

o plano de saúde que você atende não tem 

direito de proibir que você solicite exames 

complementares! 

FIQUE POR DENTRO DAS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES:

O QUE SÃO EXAMES COMPLEMENTARES?
São exames que complementam e enriquecem o exame clínico. 

Esses exames, usualmente, são realizados por especialistas em análises 

laboratoriais e também radiologistas. 

ATENÇÃO!
Os planos estão usando essa estratégia, para diminuir os diagnósticos e consequente-

mente diminuir os tratamentos realizados nos pacientes. Essa exigência pode causar 

sérios danos ao paciente porque doenças podem não ser tratadas por não serem 

diagnosticadas.

ONDE DENUNCIAR?
O CRO-DF já fez denúncia a ANS (Agência Nacional de Saúde Complementar) 

porque essa exigência fere o código de ética odontológico, as normas da ANS e 

também o código de defesa do consumidor. 

O Cirurgião-Dentista também poderá fazer uma denúncia formal na ANS. 
No link abaixo você encontra mais informações de como fazer uma denúncia 

formal na ANS: 

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-

consumidor/acompanhamento-de-solicitacoes

Planos Odontológicos:

Paranaguá faz paralisação no Dia do Cirurgião-Dentista

No dia 25 de Outubro, os colegas de 

Paranaguá realizaram uma confraternização, 

comemorativa ao dia do Cirurgião-Dentista, com 

uma palestra sobre radiologia, após o que foram 

discutidos diversos assuntos e principalmente a 

relação com as opera-doras de Planos de Saúde 

Odontológicos.

Com a presença de aproximadamente 100 

profissionais, a discussão foi aprofundada e foi 

convocada uma paralisação no atendimento aos 

planos de saúde como forma de mostrar a 

insatisfa-ção quanto a remuneração dos planos 

aos CD's, que não cobrem o custo dos procedimen-

tos tornando impossível continuar com um 

atendimento odonto-lógico de qualidade.

Já foi iniciado o contato com os gestores dos 

planos, na busca de ajustar os valores de repasse e 

também será confeccionado um folheto para que 

profissionais e a população entendam a neces-

sidade deste movimento.

Além da intenção de outras paralisações, já estão sendo colhidas assinaturas para uma Ação Civil Pública, 

com intuito de reaquecer o processo que estava sendo realizado na Assembleia Legislativa com respeito à Lei 

da CBHPO, que foi interrompido pelo veto da Governadora em exercício.

O Delegado do CRO-PR em Paranaguá, Dr. Daniel Fangueiro observou que “em cidades menores 

acabamos tendo menos oportunidade de encontrar os colegas e este ano, com a nova visão sobre a gestão da 

Odontologia, conseguimos reunir muitos colegas, discutir diversos assuntos e nos unir em torno de um 

movimento que buscará benefícios para os colegas Cirurgiões-Dentistas e ainda mais para a população”.

Foto: Iroze Picanço
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Palavras-chave:

Fonoaudiologia;

Ortodontia;

Sistema Estomatognático.

O Fonoaudiólogo é o profissional com graduação plena 

em fonoaudiologia que atua em pesquisa prevenção 

avaliação e Terapia fonoaudiológica na área da comunica-

ção oral e escrita voz e audição bem como em aperfeiçoa-

mento dos padrões da fala e da voz. (Lei 6965/81).¹

O conhecimento do funcionamento do sistema 

estomatognático (SE) se faz necessário entre os profissiona-

is da Fonoaudiologia, da Ortodontia e Ortopedia Funcional 

dos maxilares, bem como os das estruturas que o compõem, 

como ossos, articulações, dentes, músculos, ligamentos, 

espaços orgânicos, mucosa, glândulas, vasos e terminações 

nervosas, corroborando com as funções estomatognaticas 

clássicas: sucção, mastigação, deglutição, fonoarticulação.²

Motricidade Orofacial é o campo da Fonoaudiologia 

voltado para o estudo, pesquisa, prevenção, avaliação, diag-

nóstico, desenvolvimento, habilitação, aperfeiçoamento e 

reabilitação de aspectos estruturais e funcionais das regiões 

orofacial e cervical (Comitê de Motricidade Oral 

2001/2002).¹

Dentro desse contexto, a fonoaudiologia tem sua 

atuação voltada para o equilíbrio miofuncional orofacial, e a 

Odontologia, a sua atuação está voltada para o equilíbrio 

estrutural do sistema estomatognático. As  duas áreas da 

saúde  se entrelaçam quando seus caminhos de tratamento 

referem-se às alterações deste sistema.²

A Inter-Relação Fonoaudiologia e Ortodontia

A percepção da Fonoaudiologia com a Odontologia

A língua com suas alterações posturais ou funcionais 

desencadeiam desvios morfológicos que poderão interferir 

na morfologia da arcada superior, evidenciado pela atresia e 

alterações entre os arcos superior e inferior representados 

pelas mordidas abertas. Esse binômio forma e função 

alteradas exige a participação da ortodontia para a 

interceptação ou correção do desvio morfológico e da 

fonoaudiologia para adequação da musculatura lingual.

Pode-se constatar que, dentro dessa sinergia, a 

Fonoaudiologia é que adequará a função muscular tanto no 

repouso como no movimento, visando com a ortodontia 

proporcionar uma harmonia dento facial completa ao 

paciente, diminuindo assim, a recidiva do tratamento.²

Segundo  Amaral, et al (2006) na literatura o concenso 

Valim ,Maria Ana de Brito ¹

Fonoaudióloga, Mestre em Distúrbios da Comunicação, na 

área da Voz, Motricidade Orofacial, Linguagem e Disfagia. 

Atuação em Âmbito Hospitalar com Bebês de Alto Risco 

(prematuridade).

Solange Coletti ²

Fonoaudióloga, Pós-Graduada em Fonoaudiologia e 

Motricidade Oral – Enfoque em Disfagia e Atuação em 

Âmbito Hospitalar. Especialista em Motricidade Orofa-

cial.Schnekenberg.

é  que o ortodontista deve aguardar a alta fonoaudiológi-

ca para a conceder a alta ortodôntica, garantindo a 

estabilidade após a mesma é obtida depois do restabele-

cimento do equilíbrio muscular. 

Classe II

Lábio superior hipotônico em
algumas vezes, incompetente.

* Lábio inferior em eversão,
ocluindo com os incisivos inferiores
e com hipertonia do músculo mentual.

* Respiração predominante oral.

*Na fala:  
apresenta na articulação ceceio
lateral; mordida aberta lateral
ou sobremordida.

Classe III

Lábios  hipotônicos.

* Língua hipotônica, mantendo a
postura de assoalho da boca.

* Respiração oral.

* Na mastigação há diminuição da força de mordida, aumento
ou limitação  dos ciclos mastigatórios,  com movimentos 
acelerados, ineficientes e verticalizados; redução ou ausência da
ação do músculo bucinador.

Deglutição adaptada e ação da musculatura perioral
com projeção lingual e movimentos da cabeça.

*Articulação da fala:
- Classe III esquelética: distorção dos fonemas bilabiais e
labiodentais; exemplo: /f/ e /v/.

No dia 27/11, em Curitiba, mais uma edição da Campanha de Câncer 
Bucal, realizada pela equipe de Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do 
Hospital Erasto Gaertner de Curitiba, comandada pelo Prof. DR. Laurindo 
Sassi e apoiada há muitos anos pelo CRO-PR.

Uma estrutura com 2 consultórios de campanha foi montada na Av. Luiz 
Xavier, a famosa Boca Maldita, sendo esta a terceira localidade, após os 
trabalhos em Irati e Paranaguá, onde o Delegado do CRO-PR Dr. Daniel 
Fangueiro esteve acompanhando a equipe do Dr. Sassi.

Os “Dentinhos” da união das entidades mais uma vez estiveram 
presentes, promovendo o evento de saúde bucal e de uma forma alegre, 
abordando os transeuntes e indicando a importância do exame e a rapidez, 

30 anos de Prevenção do Câncer Bucal

pois o é um local onde muita gente passa “correndo 
para o trabalho” e não sabe que o tempo investido é 
de apenas 10 minutos.

“O CRO-PR tem função de promover a saúde de 
uma forma global e repetimos o refrão constante-

mente que é que a saúde começa pela boca. Dessa forma, 
ampliamos nosso apoio ao Colega Dr. Sassi que faz um 
trabalho excepcional à população paranaense e enaltece a 
qualidade da Odontologia paranaense”, comentou o 
Presidente do Conselho, Dr. Aguinaldo Farias.

Dr. Laurindo Sassi recebe título de Cidadão Honorário de Curitiba
No dia 28/11 o Dr. Laurindo Sassi recebeu o título de 

Cidadão Honorário de Curitiba, em proposta do Vereador 
Chicarelli, que também é Cirurgião-Dentista.

O vereador lembrou que há 30 anos o Dr. Laurindo 
promove campanhas de conscientização do câncer bucal 
e que ele é uma personalidade internacional além de um 
abnegado promotor da saúde bucal no Paraná.

“Nós acompanhamos nesses 30 anos o que a 
prefeitura tem investido em nosso hospital (Erasto 

Gaertner) e nós tentamos devolver para a sociedade o que 
recebemos”, disse o Dr. Sassi, que apresentou o selo de 30 anos 
de campanha de prevenção ao câncer bucal. 

O Dr. Sassi também falou do “Erastinho”, unidade de 4.800 
m² que será o primeiro hospital oncopediátrico do Paraná e 
Santa Catarina, e mencionou ainda, as unidades avançadas do 
hospital Erasto Gaertner, uma em Irati e outra em Paranaguá, 
onde este ano foram mais uma vez feitas campanhas apoiadas 
pelo CRO-PR.
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Nos dias 9 e 19/11, o conselheiro secretário do CRO-PR Claudenir Rossato ministrou, 

dentro do projeto Novos Caminhos, duas palestras aos alunos do último ano do curso de 

Odontologia da UNOPAR. O tema da palestra foi “CRO-PR: Conheça a sua casa”. O objetivo 

destas palestras, como vem sendo realizadas em outras universidades, foi dirimir possíveis 

dúvidas de acadêmicos e recém-graduados e conscientizar sobre as funções do Conselho, 

visando prevenir infrações éticas comuns no exercício de suas atividades profissionais. 

Derivadas também dos Fóruns de Ética Odontológica realizados pelo Conselho, as 

palestras com esse tema oferecem informações e abrem diálogo, dentro da nova filosofia do 

CRO-PR, que busca evitar as infrações no lugar de punir infratores.

“Profissionais e acadêmicos precisam conhecer o Código de Ética, as funções e o 

funcionamento do seu conselho de classe. A nova gestão do Conselho aposta no diálogo e na 

união dos colegas para promover o exercício ético da profissão”, comentou o Dr. Rossato.

Palestras do Projeto Novos Caminhos na UNOPAR, em Londrina

Harmonização orofacial (HOF) é uma área da Odontologia em grande crescimento 
e grande procura tanto pelos profissionais, como por pacientes.Harmonização Orofacial

Hoje vejo dentro da odontologia uma grande 
oportunidade para a atuação dos cirurgiões dentistas 
(CD), visto que todos envelheceremos e a expectativa 
de vida da população nos últimos anos tem aumenta-
do. Porém é necessário com grande urgência que se 
faça o reconhecimento e registro como uma 
especialidade pelo Conselho Federal do Odontologia 
(CFO), e que os dentistas tenham um treinamento 
adequado para atuar com segurança dentro de seus 
consultórios.

É preciso lembrar que harmonizar uma face, não 
significa fazer uma aplicação de toxina botulínica, ou 
um preenchedor. Harmonizar a face é muito mais que 
isso, é um conjunto de fatores, incluindo principalmen-
te a harmonização do sorriso. E ninguém melhor que o 
cirurgião dentista para realizar este papel. 

O cirurgião dentista quando analisa um paciente, 
ele observa um conjunto de fatores que o leva 
realmente fazer uma harmonia da face. O cirurgião 
dentista não se limita a realizar procedimentos apenas 
nos tecidos faciais. Quando um CD analisa um paciente, 
ele busca a integração da face com sorriso, dentes, 
lábios, medidas ósseas faciais, conseguindo realizar 
uma estética facial mais harmônica. Este conhecimento 
mais amplo do CD o diferencia de outros profissionais 
da saúde na atuação em HOF. 

Sábias palavras do cirugião plástico Ivo Pitangui 
(in memoriam) sobre intervenções da face: “Antes de 
qualquer intervenção na face, solicito que o paciente vá 
a um dentista para avaliar se há infeções dentárias e se 
a estética dentária pode ser melhorada antes de minha 
cirurgia. Faço isso para que o paciente já rejuvenesça 
pelo sorriso. Dentes faltando ou feios chamam mais 
atenção do que uma pele lisinha e sem rugas”

Segundo pesquisa realizada pela SBCP (Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica), entre 2014 e 2016, os 
procedimentos não cirúrgicos cresceram 390% em 

Pubmed, como resultado apontou que a procura pela 
cirurgia ortognática é maior no sexo feminino sendo o 
descontentamento estético o maior fator de procura, 
chegando a um índice de procura por ambos os sexos 
em 75% dos pacientes por motivos estéticos.

Desta forma é possível observar que existe uma 
linha muito tênue da atuação entre o que é funcional 
ou estético na área odontológica. 

Quando atuamos na área da saúde é necessário 
que se faça com responsabilidade, e isso inclui fazer 
uma boa documentação dos pacientes. É preciso fazer 
uma boa anamnese, fotos, exames complementares 
quando necessário, e principalmente um bom 
planejamento. É preciso explicar muito bem ao 
paciente sobre o tratamento propostos, seus riscos, 
colocar na ficha do paciente lote do produto utilizado, 
tudo que for inerente ao tratamento que será realizado. 
Também é preciso alinhar muito bem com o paciente 
suas expectativas sobre o tratamento proposto, além 
de sempre ter o consentimento assinado pelo paciente. 

Para que o CD atue na área da HOF é necessário 
que além do reconhecimento da especialidade, haja 
uma boa formação para e muito preparo profissional. 
Vale lembrar que quando se atua na face, é preciso que 
se tenha muita responsabilidade, visto que a face está 
exposta, não tem como esconder algum erro. É preciso 
acertar sempre. Qualquer erro por parte do profissional, 
pode levar a um grande dano para o paciente, podendo 
gerar desordens psicossociais, levando a um constran-
gimento social. Sendo que se este paciente tem sua 
imagem como uma fonte de renda, qualquer erro pode 
levar a um prejuízo imensurável. 

 Em minha experiência profissional ao longo dos 
anos atuando na HOF, me sinto muito confortável em 
afirma que quando se realiza um bom trabalho de HOF, 
é possível melhorar muito a qualidade de vida do 
paciente, só pela melhorar de sua autoestima. E sem 
dúvida, poder proporcionar algo melhor ao nosso 
paciente, automaticamente trabalhamos com muito 
mais satisfação pessoal e profissional também. 

Dra. Maria Bibiana Bartolomei Grassi
Mestre em Periodontia pela PUC-PR; Professora 
de Harmonização no Hospital Nicholson Center 
(ORLAN-DO – EUA); Coordenadora de Pós-
Graduação em HOF da Faculdade Herrero; 
Membro da Sociedade Brasileira de Toxina e 
Implantes Faciais; Membro da ABRAHOF

procura pelos pacientes, enquanto os procedimentos 
cirúrgicos cresceram apenas 8%. E este crescimento é 
explicado, segundo a SBCP por três razões:

Pessoas jovens procurando
procedimentos menos invasivos

Maior disponibilidade e
qualificação dos profissionais

Crescimento da HOF
(Harmonização Orofacial)

A preocupação da SBCP foi o aumento em 390% dos 
procedimentos menos invasivos, apontando como uma 
das causas o crescimento da HOF realizadas por CDs. E 
isso fica explicito, pela tentativa de coibir judicialmente 
os CDs de atuarem na HOF. 

A alguns anos atrás acompanhei como surgiu a 
implantodontia, onde primeiro se praticou as técnicas, se 
instalaram implantes dentários sem que a especialidade 
fosse reconhecida. Não houveram problemas com outras 
áreas da saúde porque quem sempre atuou dentro de 
boca sempre foi o CD. Com o tempo houve o reconheci-
mento da especialidade pelo CFO, surgiram cursos de 
pós-graduação e especialidade, foi implementada 
disciplina de implantodontia na grade curricular de 
cursos de graduação de odontologia.

Nos dias atuais profissionais biomédicos, farmacêu-
ticos e fisioterapeutas podem aplicar Toxina Botulínica e 
realizar outros procedimentos faciais na área estética, e a 
classe odontológica anda em passos muito lentos para 
que dentro da odontologia seja reconhecida esta 
especialidade.

É preciso lembrar que a estética sempre esteve 
ligada à Odontologia, e a procura dos pacientes por esta 
área é muito grande. Na área da dentística e prótese é 
comum a realização de facetas em dentes hígidos, sem 
necessidade alguma funcional, sendo considerado 
apenas o aspecto estético para sua realização. 
Tratamentos de clareamento dental também tem 
finalidade estética. 

Quando um paciente sofre um acidente já está bem 
estabelecido que a reconstrução facial é realizada por 
um cirugião dentista buco maxilo facial. Nos dias atuais 
grande parte dos pacientes que buscam a cirurgia 
ortognática são motivados por fins estéticos e 
psicossociais. E fazendo uma busca na literatura 
encontrei uma revisão de literatura abrangendo o 
intervalo de tempo de 2007 a 2017,a respeito da cirurgia 
ortognática e suas implicações na harmonia facial, 
encontrei uma revisão de literatura onde foi realizada 
busca nas bases de dados Bireme, Scielo, Ebsco e 
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Uma bandeira da nova gestão do CRO-PR é a 

representatividade da classe odontológica na 

gestão das políticas de saúde e, com foco e 

determinação, o Conselho recebeu o convite 

oficial para participação no Conselho Municipal 

de Saúde de Curitiba, em que terá uma vaga 

titular e uma vaga suplente.

A participação do CRO-PR nas plenárias, 

através da Comissão de Gestão Pública, coordena-

CRO-PR conquista vaga titular no

Conselho Municipal de Saúde de Curitiba

da pela Dra. Tania Monteiro Mocelin, resultou em 

convite oficial do Conselho Municipal de Saúde, 

recebido no dia 19 de novembro.

O CRO-PR será representado pelas colegas CD 

Christine Pinto (titular) e Mariana Thomas, da 

Comissão de Gestão pública, que tem também os 

colegas CD Marcio Merlin, CD Gisele Rauli, CD 

Elaine Cornelius, ASB Elizandra Peruccini, CD Tânia 

Mocellin e o TSB Fábio Ramos Machado.

Em 2019 ocorrerão as Conferências de Saúde 

nos níveis Municipal, Estadual e Nacional, seguin-

do o calendário do Conselho Nacional de Saúde.

O CRO-PR parabeniza os envolvidos em mais 

essa conquista para a Odontologia e continuará 

trabalhando para aumentar a representatividade 

da Odontologia na gestão pública, a indicação de 

Cirurgiões-Dentistas na gestão de saúde em 

todos os níveis e na integração entre as entidades.

Tecnologias, Inovações e a Ética prossional

Absorver inovações em sua prática profissional 
é uma das características do cirurgião-dentista. A 
introdução de uma nova tecnologia traz consigo o 
furor da novidade. Não apenas técnicas mas também 
neologismos e modismos aparecem a todo instante. 
Entretanto, viver em um mundo onde as mudanças 
ocorrem em uma velocidade nunca vista anterior-
mente tem assustado alguns colegas.

Como separar o que tem consistência
científica do que é modismo?

Como separar o que é fato do que
é falácia de autoridade?
São tantas as publicações e estudos no mundo 

todo, nas mais variadas áreas, que é humanamente 
impossível manter-se atualizado em tempo real. Nas 
redes sociais é possível observar discussões 
acaloradas entre colegas motivadas freqüentemen-
te por percepções distintas sobre um mesmo tema.

A medicina e a odontologia baseadas em 
evidências nunca foram tão requisitadas para 
nortear a prática profissional.

Porém, a formação de um consenso e/ou 
produção destas evidências pode demorar anos e, 
enquanto isto, nosso paciente ficará esperando? Em 
algumas situações sabemos que tais evidências 
somente serão construídas após o registro 
cuidadoso da prática clínica realizada por alguns 
poucos obstinados profissionais/pesquisadores.

Algumas áreas, cujo objeto de estudo não deve 
resultar em um produto passível de registro de 
patente e/ou com potencial de venda, há uma 

dificuldade maior ainda de obtenção dos recursos 
para produzir tais evidências.

Um exemplo disto é a descoberta da presença 
abundante de células-tronco mesenquimais no tecido 
gorduroso descartado na cirurgia de Bichectomia, 
cujas células poderiam ser usadas na regeneração de 
órgãos e tecidos no futuro, ou mesmo isoladas da 
gordura para serem usadas em procedimentos 
preenchedores imediatos. Para isto bastaria 
encaminhar o material biológico retirado do paciente 
a um serviço regulamentado para processamento e 
retorno e/ou armazenamento celular. Por outro lado, 
nesta mesma situação, alguns colegas poderiam dizer 
que não há evidência científica que suporte um 
armazenamento destas células para uso futuro pois as 
células-tronco desta fonte, fora de protocolos de 
pesquisa, ainda estão em fase de reconhecimento 
pela odontologia e medicina brasileira para uso 
terapêutico,  apesar de haverem centenas de 
publicações científicas que apontam para um futuro 
promissor no uso das células-tronco mesenquimais.  
Nesta situação o paciente deveria ao menos ser 
informado, por meio de um termo de consentimento 
livre e esclarecido (TCLE) que seu material biológico 
saudável, que será retirado em uma cirurgia eletiva 
(bichectomia, retirada de sisos, conjuntivo, ósseo...) 
possuem estas células especiais?

Outro exemplo de inovação é o uso dos recursos 
digitais para o planejamento e confecção das facetas e 
lentes de contato dental. Tal técnica encanta 
profissionais e leigos pois possibilita obter com 
previsibilidade um sorriso perfeito. Mas será que esta 
previsibilidade irá funcionar para todos os pacientes? 
Desgastar um esmalte saudável para uniformizar um 
sorriso é uma prática amparada pela literatura 
científica como um tratamento de referência ou é 
apenas mais um modismo? Os pacientes estão sendo 
informados, também por meio de um TCLE de que 
trata-se de um procedimento protético e que como 
todo recurso artificial possui limitações, pode 
apresentar falhas e demandar manutenção?

Inovações são sempre acompanhadas pela 

polêmica. O que fazer então neste momento em que 
há tanta novidade sem o confortável amparo do 
consenso?

A resposta está no bom senso e no estudo. Este 
deve ser o norte do profissional da saúde nestes 
tempos de excesso de informação e bombardea-
mento de apelo midiático.

É nesta hora que precisamos seguir um roteiro 
mental, amparado pelos princípios da bioética, 
fazendo-nos as seguintes perguntas: (Beneficência) 
O procedimento em questão trará algum benefício 
ao paciente?  (Não maleficência) Haverá algum 
prejuízo imediato ou futuro para a saúde do 
paciente ao realizar este procedimento?  (Autono-
mia) É da vontade do paciente a realização do 
procedimento ou está influenciado por alguma 
"celebridade" das mídias sociais? (Justiça) Este 
procedimento seria indicado em casos semelhantes 
ou está sendo proposto apenas com o objetivo de se 
obter lucro?

Trabalhar com inovações é sempre muito 
desafiador, entretanto, é preciso responsabilidade 
nas decisões, no esclarecimento do paciente e 
principalmente no cuidado na formação profissional. 
Antes de oferecer ao paciente um procedimento 
novo, cerque-se do máximo possível de informações 
para que aquele momento valha a pena, não apenas 
financeiramente ao profissional mas principalmente 
pela satisfação de estar zelando pela saúde e 
fazendo o melhor para o seu paciente. Cada ser 
humano é único e sentir-se cuidado pelo profissio-
nal da saúde que ele escolheu é o mínimo que se 
espera de nós.

Moira Pedroso Leão

Doutora e Mestre em Implantodontia; Asses-
sora técnica do Conselho Federal de Odontologia; 
Professora na Universidade Positivo; Diretora 
Administrativa do Centro de Processamento 
Celular Curityba Biotech
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No dia 21 de Agosto, o Secretário do CRO-PR, Dr. Claudenir Rossato reuniu-se com os 

colegas Dr. José Roberto Pinto, Conselheiro do CRO-PR, a Delegada do CRO-PR em Londrina, 

Dra. Lázara Resende, os Cds Sérgio Hasegawa e Esequias Dias de Moura , para discussão da 

criação de uma Comissão de Gestão Pública na regional de Londrina.

Nesta reunião foram levantados inúmeros pontos de atenção que merecem planejamento 

e ação, particularmente no âmbito da prefeitura, que demandam uma ação organizada e 

institucional junto à municipalidade e ao ministério público.

“O Projeto CRO nos Municípios tem dado bastante profundidade no planejamento de 

interiorização elaborado pela diretoria do CRO-PR e conta com mais ações, além das fiscaliza-

ções em parceria com a VISA e, Londrina, como polo regional, precisa de uma equipe para que 

os trabalhos tenham objetivos definidos e resultados mensuráveis”, comentou o Dr. Rossato.

Comissão de Gestão Pública em Londrina

A Odontologia do Trabalho como especialidade odontológica

Reconhecida desde 2012 pelo Conselho Federal 
de Odontologia como uma das 22 especialidades 
odontológicas, a Odontologia do Trabalho tenta 
ocupar o seu espaço. A Constituição Federal de 1988 
já sinalizou a sua preocupação com a saúde do 
trabalhador, no seu artigo 7º, que estatui: “são 
direitos dos trabalhadores…XXII – redução dos 
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança”. Ainda, no seu artigo 196 
consagra a necessidade de “políticas sociais e 
econômicas” para reduzir o risco de doença e outros 
agravos (1). O relatório Final da I Conferência 
Nacional de Saúde Bucal (1986) também colabora 
com os princípios da Odontologia do Trabalho, 
quando relata ser a saúde bucal parte integrante e 
inseparável da saúde do indivíduo, estando 
diretamente relacionada às condições de alimenta-
ção, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, 
transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e 
aos serviços de saúde e à informação(2). Ade-mais, 
os exames clínicos bucais constituem forma de 
monitoramento da saúde do trabalhador, pois 
indicam dados concretos da condição de saúde/ 
doença dos trabalhadores de cada empresa.

Atualmente, no Brasil e no mundo, vêm 
crescendo as preocupações das empresas em torno 
de sua responsabilidade social para com a saúde e a 
segurança dos trabalhadores, coincidindo, neste 
sentido, com a própria definição da “Odontologia do 
Trabalho”, conceituada como: “a busca permanente 
da compatibilidade laboral e a preservação da saúde 
bucal do trabalhador”. Além disso, nota-se que a 

especialidade pode ser observada na prevenção, no 
diagnóstico precoce, no aprofundamento das doenças 
bucais que possam acometer o trabalhador no seu 
ambiente laboral e, ainda, na interpretação do 
processo saúde/doença, colaborando, assim, com a 
qualidade de vida do trabalhador e da sua família. 
Neste sentido, Nogueira afirma ser grande a 
responsabilidade do cirurgião dentista que deve atuar 
no reconhecimento e, consequentemente, na 
prevenção das doenças profissionais que possam ser 
diagnosticadas através do exame da cavidade bucal, 
sendo a saúde ocupacional um ramo da própria 
Medicina Preventiva (3).

Assim, os objetivos principais da Odontologia do 
Trabalho são, dentre outros: a prevenção e a 
promoção da saúde bucal; a conscientização pelo 
trabalhador sobre a importância da preservação da 
sua saúde bucal, bem como a dos seus familiares; a 
solução e interpretação dos problemas bucais que 
possam afetar os trabalhadores; o estudo das 
alterações bucais causadas por fatores agressivos do 
ambiente laboral, propondo soluções e encaminha-
mentos; o censo odontológico; o estudo da epidemio-
logia dos funcionários.

Vale dizer que é de fundamental importância a 
presença deste especialista, tanto para a empresa 
quanto para o seu quadro de funcionários. Para a 
empresa, em virtude, principalmente, da diminuição 
do absenteísmo por problemas odontológicos, uma 
vez que é de conhecimento notório que uma 
porcentagem significativa dos trabalhadores faltam 
ao emprego por dor de dente. Assim, compete à 
Odontologia do Trabalho a organização de estatísticas 
de morbidade e de absenteísmo em razão de causas 
odontológicas. Dentro desta perspectiva, mostra-se 
com clareza que o investimento em saúde retorna na 
forma de qualidade de produção e no aumento da 
produtividade, já que contribui para: o aumento da 
motivação e da eficiência no trabalho; a diminuição 
dos ricos de acidente de trabalho; a promoção da 
qualidade de vida; o abatimento fiscal (4,5). Já para o 
quadro de funcionários a sua importância estaria, 
entre outros fatores: na promoção e educação em 

saúde; na prevenção; na possibilidade do diagnósti-
co precoce; e, também, na melhora da autoestima. 

Importante ressaltar que o Cirurgião-Dentista 
do Trabalho também possui papel fundamental na 
realização de exames para fins trabalhistas, tanto no 
admissional, associando a apuração à função a ser 
exercida pelo trabalhador, quanto no demissional, 
que deve mostrar um trabalhador com condições 
adequadas de saúde, evidenciando que as 
circunstâncias de trabalho contribuíram para a 
manutenção de sua saúde bucal. 

Apesar do reconhecimento desde 2012, esta 
especialidade tão importante é ainda desconhecida 
pelas empresas e mesmo pela classe odontológica, 
seja pela falta de informação sobre o que é a Odon-
tologia do Trabalho, seja pelo próprio desconheci-
mento quanto às suas  atribuições. Dentro deste 
contexto, impõe-se esclarecer que a especialidade 
não está relacionada com a prestação de serviços 
assistenciais nas empresas – ao contrário da ideia 
que comumente se tem. E, desta forma, estou convic-
to de que, independentemente da aprovação do PL 
422/2007 (que objetiva tornar esse profissional 
obrigatório nas empresas), haverá um reconheci-
mento espontâneo por essa especialidade, tanto por 
parte da nossa classe, quanto por parte das 
empresas(6).

Em prol disso, estamos nos organizando em 
Associações com representantes em quase todo o 
país, trabalhando na organização de congressos, 
seminários, jornadas, e, também, na formação de 
massa crítica, com a publicação de artigos, livros, etc. 
Tudo isso contribuí para que os nossos profissionais 
tomem contato com a especialidade e que as 
empresas vislumbrem a sua importância.

Wellington Zaitter
Doutor em Odontologia USP-SP; Mestre em 

Deontologia e Odontologia Legal-USP-SP; Professor 

Titular da Universidade Positivo; Coordenador do curso 

de especialização em Odontologia do Trabalho; 

Presidente da ABOT- secção Paraná
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A relação HPV e Câncer de Cabeça e Pescoço

Nas duas últimas décadas, mais especificamente 
nos últimos 10 anos, a literatura científica tem 
apontado uma estreita relação causa-efeito entre os 
tumores de cabeça e pescoço e o Papilomavírus 
Humano (Human papillomavirus - HPV), principalmente 
relativo aos cânceres orofaríngeos. Inclusive, chama a 
atenção o aumento da prevalência do câncer de cabeça 
e pescoço em adultos jovens, com presença de lesões 
associadas ao HPV.

Atualmente o HPV é considerado o maior fator de 
risco para este tipo de câncer. Duas publicações 
recentes, uma realizada com pacientes oncológicos na 
Dinamarca (CAR-LANDER et al., 2017) e outra na Índia 
(SARKAR et al., 2017) mostram que a prevalência 
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tumor/HPV é em torno de 62%.
A transmissão do HPV, que é um vírus oncogênico, 

provém principalmente de práticas sexuais, sem a 
devida proteção, especialmente exercidas durante o 
início da vida sexual. Tal constatação assinala para a 
necessidade de se promover ações preventivas durante 
a adolescência, período no qual a maioria das pessoas 
tem o início de sua vida sexual. O HPV também pode ser 
contraído via canal de parto durante o nascimento, mas 
esta forma de transmissão é rara, e ainda por auto 
inoculação. É bom lembrar que o HPV é principal fator 
etiológico do câncer de colo de útero.

O Cirurgião-Dentista, em sua atuação, tem um 
papel fundamental na detecção de lesões provocadas 
pelo HPV, bem como na descoberta dos demais 
sintomas causados. Na mucosa oral o HPV está 
associado com a patogênese de lesões verrugosas 
benignas (imgs 1 e 2), especificamente papiloma 
escamoso oral, condiloma acuminado, verruga vulgar e 
a hiperplasia epitelial focal (FERRARO et al.; 2011).

No geral, cânceres orofaríngeos podem apresentar 
os seguintes sintomas: dor constante, presença de 
nódulos, dificuldade para mastigar, dor na língua e mau 
hálito persistente. Portanto o Cirurgião-Dentista deve 
estar atendo a todos estes sintomas, inclusive aos casos 
relacionados aos tumores de garganta (imagem 4) e 

que tem como sintomas principais a rouquidão e 
dificuldade na deglutição.

Entretanto, estudos demonstram que o HPV pode 
estar presente no epitélio oral mesmo sem apresentar 
sinais clínicos de infecção (lesão bucal visível). A infecção 
pode ser silenciosa, ou seja, mesmo quando o tumor já se 
desenvolveu, pode não haver lesão visível.

O diagnóstico definitivo de lesões causadas pelo HPV 
(HPV+) podem ser feitos por diversos métodos. Entre as 
técnicas utilizadas temos a reação em cadeia da 
polimerase (PCR convencional e PCR em tempo real), que 
pode identificar tipos específicos de HPV, a hibridização in 
situ, que permite também a identificação da presença e a 
tipagem; a detecção de anticorpos dirigidos contra 

epítopos do HPV; e a detecção por imuno-histoquímica 
(FERRARO et al.; 2011).

Para o Brasil, estimam-se 11.200 casos novos de 
câncer da cavidade oral em homens e 3.500 em mulheres 
para cada ano do biênio 2018-2019. Esses valores 
correspondem a um risco estimado de 10,86 casos novos 
a cada 100 mil homens, ocupando a quinta posição no 
ranking da doença Câncer; e de 3,28 para cada 100 mil 
mulheres, sendo o 12º mais frequente entre todos os 
cânceres (INCA, 2018).

É relevante frisar que quanto mais precoce o 
diagnóstico melhor, pois o tratamento não é tão agressivo 
e as chances de recuperação são maiores. Ainda, é preciso 
notar se alguma ferida está demorando a cicatrizar. Uma 
lesão que durar mais de 15 dias é indicativo de 
anormalidade.

A infecção por HPV, que é uma doença sexualmente 
transmissível (DST), apresenta várias formas de preven-
ção, peculiares a todas DSTs, são elas: o sexo seguro, evitar 
o hábito de fumar (tabagismo), evitar a ingestão de 
bebidas alcoólicas, uma boa higiene oral, evitar 
traumatismos e se alimentar bem. Entretanto as princi-
pais formas de prevenção são o conhecimento, a respeito 
da relação tumor/HPV e a imunização (vacinação).

Está disponível na rede pública, bem como na rede 
privada, uma vacina para as principais linhagens 

oncogênicas do HPV. Na rede pública a vacina está 
disponível tanto para meninos, de 12 a 13 anos, como 
para meninas de 9 a 14 anos (BRASIL, 2017). 

Atualmente a rotina de uso desta vacina no 
público-alvo é de 11 a 13 anos para meninos, faixa 
etária que será ampliada, gradativamente, até 2020, 
quando serão incluídos os meninos de 9 anos até 13 
anos. Para as meninas, a faixa etária é mais ampla, 
sendo dos 9 aos 14 anos, com duas doses, sendo 
aplicada com intervalo de seis meses entre elas. A 
vacina do HPV é quadrivalente, contra as linhagens 
mais prevalentes e oncogênicas do HPV, as estirpes 6, 
11, 16, 18. Ela é segura, eficaz e é a principal forma de 
prevenção contra o aparecimento do câncer do colo de 
útero, 4ª maior causa de morte entre as mulheres no 
Brasil. Nos homens protege contra os cânceres de pênis, 
orofaringe e ânus. Além disso, previne mais de 98% das 
verrugas genitais, doença estigmatizante e de difícil 
tratamento (BRASIL, 2017).

Apesar de todos esses esforços, as coberturas 
vacinais continuam abaixo da meta preconizada de 
80%. Isso se deve a diversos fatores, como por exemplo: 
a resistência em buscar uma unidade de saúde, 
especialmente para vacinar-se; o baixo conhecimento 
sobre a importância da vacinação (BRASIL, 2017), a 
percepção enganosa de parte da população de que não 
é preciso vacinar porque as doenças desapareceram; o 
medo de que as vacinas causem reações prejudiciais ao 
organismo; o receio de que o número elevado de 
imunizantes sobrecarregue o sistema imunológico; e 
ainda a possível influência de notícias falsas que 
circulam nas redes sociais e uma incipiente ação de 
grupos contrários à imunização (ZORZETTO, 2018).

Para informar e conscientizar o público adolescente 
sobre a relação HPV e câncer, Pesquisadores da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) 
em parceria com o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), campus de 
Irati/PR criaram um aplicativo (APP), chamado 
Educo&HPV. Este APP foi concebido não somente para 
vincular o conhecimento sobre o assunto, mas também 
para incentivar os adolescentes a busca pela vacinação. 
Está disponível gratuitamente na loja Google Play para 
smartphones e tablets com sistema Android.

Acredita-se na importância das campanhas de 
vacinação, e que, o Cirurgião-Dentista como profissional 
de saúde, tem papel fundamental neste sentido, e não 
somente no diagnóstico e tratamento, mas também na 
prevenção. 

Figura 1
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Figura 2

Figura 4
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Resumo 

O atendimento de urgência odontológica é uma 

prática comum em consultórios. Este artigo avaliou o 

atendimento de urgência, comumente chamado de 

“encaixe”, em que o profissional não possui tempo 

aberto em agenda para realizar o procedimento. Não 

há um protocolo odontológico orientador para os 

profissionais sobre o tempo que cada urgência pode 

esperar até receber atendimento apropriado. O 

cirurgião-dentista na vontade de cuidar do paciente de 

maneira rápida acaba atendendo-o entre consultas já 

agendadas, impedindo a progressão necessária das 

etapas do procedimento para execução fiel da ciência. 

Não seguir os passos necessários pode levar a um dano 

ao paciente, e o profissional ser responsabilizado por 

ele. Essa prática deve ser proibida, e os pacientes 

devem ser orientados a ligarem aos consultórios pre-

viamente para verificar disponibilidade do profissional 

para realizar o procedimento. 

Palavras-Chave:

Ética Odontológica; Defesa do Consumidor; Protocolos.

INTRODUÇÃO 

O atendimento de urgência odontológica é uma 

prática bastante comum em qualquer consultório. O 

paciente chega, geralmente com queixa álgica e é 

atendido assim que se abre uma oportunidade entre 

uma assistência e outra. Não se segue um protocolo de 

atendimento em urgência para direcionar seu 

tratamento conforme sua patologia e sintomatolo-gia 

apresentada e o tempo que poderá aguardar para 

receber o suporte pertinente¹. O serviço realizado sob 

pressão do tempo pode levar à desatenção do 

profissional em todo o processo que segue para um 

atendimento de qualidade. Deixando, muitas vezes, de 

realizar atos que poderão desenca-dear uma falha que 

virá se mostrar como uma inconsequência no 

tratamento por parte do Cirurgião-Dentista. 

O artigo tem por escopo avaliar uma situação 

específica do cotidiano de atendimento odontológi-co 

comumente chamado de “encaixe”. Entende-se como 

atendimento de encaixe aquele em que o profissional 

atende um paciente de urgência sem haver tempo 

hábil em agenda para tal, atendendo-o entre outros 

dois pacientes regularmente marcados. 

REVISÃO DA LITERATURA 

DA RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade civil de origem da ação do 

cirurgião-dentista possui a suposição da existência de 

um ato voluntário e da existência de um dano sofrido 

pela vítima, de nexo causal entre o dano e ação do 

cirurgião-dentista, de natureza subjetiva ou objetiva, e 

este pode responder nas esferas civil, penal e ética². 

A Lei 5.081/663 e o Código de Ética Odontológica 

(CEO) de 20124 conferem ao Cirurgião-Dentista a 

liberdade de exercer o seu múnus com liberdade de 

convicção, o artigo 6º e 5º (CEO) trazem os direitos do 

profissional e a competência atribuída a ele respec-

tivamente.

As normas expõem as prerrogativas: 

Art. 6º Compete ao Cirurgião-Dentista: 

  O atendimento de “encaixe” na odontologia

I - Praticar todos os atos pertinentes a Odontologia, 

decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso 4 

regular ou em cursos de pós-graduação; 

Art. 5º. Constituem direitos fundamentais dos 

profissionais inscritos, segundo suas atribuições 

específicas: 

I - Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, 

com liberdade de convicção, nos limites de suas atribui-

ções, observados o estado atual da Ciência e sua 

dignidade profissional; 

A Lei 10.406/02, que institui o Código Civil, traz em 

seu art. 927. “Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O ato 

ilícito, é definido pelo art. 186 do mesmo diploma como: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”5. 

O art. 951. “O disposto nos arts. 948, 949 e 950 

aplica-se ainda no caso de indenização devida por 

aquele que, no exercício de atividade profissional, por 

negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do 

paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou 

inabilitá-lo para o trabalho”5. 

No caso dos profissionais liberais, o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) mantém a responsabilida-

de dentro dos moldes da teoria da culpa, como é lido no 

seu art. 14, §4º: “a responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa”6. O CDC trouxe um princípio de 

suma importância, junto ao princípio da transparência, 

em que o fornecedor está obrigado a prestar todas 

informações sobre o serviço, como qualidade, riscos, 

benefícios, preços etc. A informação não admite falhas ou 

omissões, devendo ser clara e precisa. A informação 

tornou-se parte essencial do serviço, que não pode ser 

oferecido sem ela6. 

Na prestação de um serviço, há direitos e deveres 

para as duas partes envolvidas. Na atividade exercida 

pelo cirurgião-dentista, este depende da cooperação do 

paciente para alcançar aquilo que foi planejado. O 

paciente tem por obrigação seguir as orientações 

passadas pelo profissional, sendo ela às 5 prescrições de 

medicamentos, às recomendações, às consultas e bem 

como cuidar do tratamento realizado². 

O erro odontológico é uma forma de conduta 

profissional que supõe uma falha técnica, e esta produz 

um dano à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo 

paciente que possa ser caracterizado como imperícia, 

imprudência ou negligência do Cirurgião-Dentista, no 

exercício regular de suas atividades profissionais. Devem 

ser considerados os meios empregados, a necessidade da 

ação e as condições em que o atendimento ocorreu. 

Imprudente é o Cirurgião-Dentista cujo ato é 

caracterizado pela audácia, precipitação ou inconsidera-

ção, sem a cautela necessária ao que se propõe a realizar. 

A imprudência tem sempre caráter comissivo, de ação; a 

negligência é definida pela não ação, inércia, 

passividade, desleixo. É a falta de observação aos 

deveres que a situação exige. É um ato omissivo; a 

imperícia é a falta de cuidado das normas, por 

despreparo ou por conhecimentos técnicos insuficientes. 

É a falta de conhecimento, prático ou teórico, para o 

correto desempenho da atividade7. 

DA URGÊNCIA 

Os termos de urgência e emergência são aplicados 

em muitas ocasiões como se apresentassem 

significados semelhantes. A emergência é todo 

incidente ou ocorrência que causa ameaça não 

somente à boa marcha da operação como à saúde e à 

vida do paciente. Os serviços de pronto atendimento 

odontológicos e os consultórios não compreendem tais 

situações de risco iminente de vida. Dessa forma, a 

urgência odontológica é o termo mais apropriado8. 

A maior procura pelos serviços de urgência 

odontológica é em decorrência de doenças da polpa e 

periápice, sendo a dor o sintoma mais relevante8,9. A 

obtenção de informações precisas e detalhadas sobre 

os sinais e sintomas, nos pacientes com dor de origem 

dentária, deve estar atrelada a uma avaliação clínica 

criteriosa que permita estabelecer o diagnós-tico e a 

conduta terapêutica mais adequada9. 

Para realizar um tratamento emergencial 

pertinen-te, a primeira ação se dá por uma anamnese 

adequa-da, seguido de verificação de sinais vitais e 

análise dos riscos evidenciados no momento. Após 

ouvir e indagar acerca da queixa principal e sua 

sintomato-logia referente, inicia-se então o exame 

físico extra-oral e intra-oral 6 contemplando palpação, 

percussão e teste de vitalidade. Assim como exames 

comple-mentares para construir um diagnóstico com 

segu-rança e maior índice de assertividade, visando 

uma abordagem clínica adequada para sanar o quadro 

patológico exposto e alívio da queixa álgica10. 

O quadro abaixo mostra a classificação da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), anexo I – Rol de 

Procedimentos Odontológicos, que não faz distinção 

em urgência e emergência¹¹:
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O CRO-PR marcou mais uma vez, presença no Congresso Odontológico do 

Norte do Paraná - CONP,  evento que já está em sua terceira edição e que é 

promovido pelo colegiado do Curso de Odontologia da UENP (Universidade 

Estadual do Norte do Paraná), Campus Jacarezinho no norte pioneiro do Estado.

Em cada nova  edição aumenta consideravelmente o número de partici-

pantes no evento, atingindo a marca de 200 inscritos, resultado de uma 

programação científica cada vez mais atraente.

CRO-PR presente no terceiro CONP em Jacarezinho.

O CRO-PR foi representado na solenidade de abertura pelo seu secretário, 

Dr. Claudenir Rossato. Afirmando as ações de interiorização do Conselho, além 

de ouvir os profissionais da região, o Dr. Rossato também ministrou palestra 

“Para que serve o seu conselho?”, voltada especialmente aos acadêmicos e 

recém-formados.  A palestra foi ministrada no auditório do prédio do curso de 

Odontologia, onde estão as novas clínicas e laboratórios, que foram também 

visitados pelo Secretário do CRO-PR.

Desenvolvido no serviço público, onde buscou-se 

um aparato que propiciasse maior segurança e 

estabilidade aos bebês examinados, com a possibilida-

de de limpeza após cada atendimento. Na Unidade de 

Saúde da Família Silas Sallen da Prefeitura Municipal 

de Ponta Grossa, as equipes médica, de enfermagem e 

de saúde bucal, por meio de ações interdisciplinares, 

desenvolviam consultas de puericultura em forma de 

rodízio. Nessas consultas me deparei com o aumento 

na demanda ao atendimento do bebê no sistema 

joelho a joelho, onde a mãe e o profissional ficam 

sentados de frente formando a mesa exame, e o bebê 

fica com a cabeça voltada para o profissional.

Embasado neste sistema de atendimento, 

desenvolvi um dispositivo alternativo em formato de 

avental. Livre de contenção, portátil, lúdico e de fácil 

manejo e deslocamento. A mãe e o operador o acomo-

dam no sistema joelho-joelho possibilitando uma 

maior observação da ação do profissional no manuseio 

ao bebê, o qual mantém contato visual com a mãe e o 

operador. Proporcionando conforto e segurança 

enquanto examinado e ampliando o vínculo 

profissional/paciente. Este foi também meu projeto no 

TCC na Especialização em Saúde da Família. 

Premiado em primeiro lugar dos trabalhos 

apresentados por profissionais no III Encontro Sul 

Brasileiro de Saúde Bucal realizado em Curitiba no ano 

de 2013, o instrumento tem sido utilizado atualmente. 

Através da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), foi validado, testado e avaliado para verificar se 

Dispositivo Avental Pediátrico

cumpre com suas funções.

O Painel apresentado no 22 CIOPG faz referência a 

pesquisa que foi possível através do Mestrado 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde da UEPG, onde foi 

realizado um ensaio clínico testando o dispositivo 

Avental Pediátrico frente ao Macri e o Sistema Joelho a 

Joelho. Onde pôde-se observar, entre outros resultados, 

uma diminuição do nível de ansiedade das mães que 

utilizaram do Avental Pediátrico em comparação ao 

Sistema joelho joelho, e boa aceitação por parte dos 

pacientes.

Por ser portátil, livre de contenção, fácil manejo e 

deslocamento pode ser usado por diversos profissiona-

is no atendimento a bebês na faixa etária de 0 a 36 

meses. Seu uso pode ser empregado em ambientes 

externos como as visitas domiciliares no serviço públi-

co, em ações de Promoção de Saúde e em atendimen-

tos a comunidades de difícil acesso. Trata-se de um 

equipamento tecnológico de baixo custo propiciando 

saúde para todos.

     Validação

Certificado

Dra. Vera Lucia Leal Wosgerau CRO-PR 8748
Mestre em Ciências da Saúde na Área de Atenção Interdisciplinar em Saúde - Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

Servidora Pública Municipal na Estratégia de Saúde da Família na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR

Manual de Odontologia Hospitalar está disponível para download
O Manual de Odontologia Hospitalar foi elaborado pela Câmara 

Técnica de Odontologia Hospitalar do CRO-PR, que conta com os colegas Dr. 

André Vieira, Dr. Calixto Eduardo Hakim, Dra. Fernanda Pavan Corrêa, Dra. 

Gilce Costa, Dra. Lilian Pasetti, Dra. Marlí Schmitt Walker, Dra. Nancy Marinho 

Barros e  Dra. Rosangela Pironti de Castro.

O Manual conta com capítulos sobre paciente com necessidades 

especiais, Odontologia na gravidez, pacientes oncológicos, campo de 

atuação do Cirurgião-Dentista, hematologia na Odontologia, Odontologia 

no diabético, Odontologia no paciente com hipertireoidismo, Odontologia 

nefrologia, neurologia, hepatologia, cuidados paliativos na Odontologia 

hospitalar, Odontologia em pacientes críticos cardíacos, Odontologia em 

pacientes cardiopatas, Odontologia na unidade de terapia intensiva.
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No dia 12 de setembro, CRO-PR e SOEPAR estiveram em contato com acadêmicos e 

profissionais em Ponta Grossa.

Pela manhã, o Professor Álvaro Mulatti, que coordena o projeto da Incubadora Odontológica 

(Inodonto) do Soepar, proferiu a palestra "Terminei a faculdade. E agora?", que leva noções de 

administração, gestão financeira e marketing na área da Odontologia aos alunos da disciplina de 

Orientação Profissional, do 10º período do CESCAGE, coordenado pelo Prof. Alessandro Lisboa.

À tarde, na UEPG, além da palestra, a conselheira do CRO-PR, Dra. Gilce Czlusniak foi recebida 

pela coordenadora do curso de Odontologia Dra. Stella Kossatz e o Dr. Abraham Lincoln Calixto e 

depois conversou com os alunos, quando falou sobre Ética Odontológica e também sobre a 

atuação do Conselho, além de distribuir kits com o Código de Ética Odontológica e outros 

materiais.

CRO-PR e Soepar participam de atividades conjuntas em Ponta Grossa.

No dia 3 de outubro o Projeto Novos 

Caminhos do CRO-PR, levou duas palestras aos 

acadêmicos e profissionais, na sede da ABOPG.

A Dra. Lilian Pasetti ministrou o tema 

“Odontologia Hospitalar”, abordando a atuação 

nas equipes multidisciplinares para o manejo de 

paciente hospitalizado. Já a Dra. Patrícia Farhat 

ministrou o tema “Laserterapia”, falando sobre a 

Palestra em Ponta Grossa

Odontologia Hospitalar e Laserterapia

A pedido do Professor Dr. Roberley Assad, o CRO-PR enviou o fiscal Renato Cardin para ministrar  
palestra aos acadêmicos do último ano de Odontologia do CESCAGE em Ponta Grossa, Campus Olarias.

A palestra versou sobre a estrutura do Conselho, suas atribuições e o trabalho do departamento de 
ética, desde o ato de fiscalização até o encaminhamento dos processos éticos.

O maior conteúdo foi dado sobre o Código de Ética Odontológica, as formas de publicidade e as 
principais infrações éticas cometidas, tanto por acadêmicos quanto por profissionais e empresas, além 
das questões de registro, documentação e os encaminhamentos da secretaria do Conselho.

Este é um trabalho de prevenção às infrações éticas, que visa aumentar o entendimento dos 
acadêmicos sobre a forma de comunicação e agregar conhecimentos práticos ao ensino da ética nas 
universidades e é derivado de entendimentos entre o CRO-PR e as entidades de ensino de 
Odontologia, discutido nos Fóruns de Ética promovidos pelo Conselho.

Palestra sobre Ética e publicidade em Ponta Grossa

PROJETO

terapêutica essencial na prevenção e 

tratamento da mucosite oral.

A iniciativa fez parte do projeto 

Novos Caminhos do CRO PR, no qual são 

levadas palestras às cidades do interior 

do Paraná com temas de interesse de 

todas as especialidades da Odontologia.

 “Dia 3 de outubro é o Dia Mundial do 

Cirurgião-Dentista. Em 1840, foi criado o 

primeiro curso de Odontologia em 

Baltimore, EUA. São 178 anos proporcio-

nando sorrisos e saúde para a população. 

Escolhi esta data como um presente aos 

CD de Ponta Grossa e região, com duas 

palestras de altíssima qualidade e 

importância para toda a população”, 

destacou a conselheira do CRO e 

responsável pela organização do evento, 

Dra. Gilce Czlusniak.
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