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Padronização visual dos símbolos de Contratos Chancelas

Instruções para arte-finalização - 

- ENTREGA NÃO URGENTE

Serviço: MALA DIRETA POSTAL BÁSICA

1. Para diagramar a Chancela, siga as instruções abaixo:

Negativo:

2. Para arte-finalização em negativo, siga a mesma 
diagramação do item 1, conforme exemplo abaixo:

3. Utilize a chancela reduzida somente quando 
necessário:

Redução (15X20mm):

 (Dimensões 25 x 35mm)
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Siglas ou nomes por extenso dos serviços.

Nº do contrato; ano de assinatura; DR/origem/postagem

Cliente

Identificação dos Correios

Estarão sempre dispostas na parte superior dos símbolos.

Fonte: Arial normal (caixa alta), corpo 7pt, espaçamentos entre-letra e 
entre-linha=100%

Fonte: Arial negrito (caixa alta e baixa), corpo 9 a 11pt, espaçamentos 
entre-letra e entre-linha=100%

.
Estará sempre disposta na parte inferior dos símbolos.

A  diagramação é pré-definida.

-
.
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Quando a DR de origem e postagem for a mesma, utilizar a sigla somente 
uma vez

Para postagem de objetos em mais de uma DR, indicar na chancela, 
opcionalmente, apenas a sigla da DR de origem do contrato, devendo a DR 
de postagem ser indicada no canto superior direito da etiqueta de 
endereçamento ou do bloco de endereçamento, como: Postagem: DR/YY.

Obs: Utilizar duas linhas (centralizadas) quando necessário.

A diagramação é pré-definida.

Atenção:

Não é permitido alterações na forma da chancela, assim como nas 
especificações deste documento, salvo o disposto abaixo.

A critério do Cliente e para que a chancela fique proporcional ao 
tamanho do objeto, suas dimensões poderão variar no intervalo entre 
os valores máximos e mínimos mencionados neste documento.

Atenção:
Nº do contrato; ano de assinatura; 
DR/origem/postagem

Cliente

Fonte: Arial normal (caixa alta), corpo 4pt, 
espaçamentos entre-letra e entre-linha=100%

Fonte: Arial negrito (caixa alta e baixa), corpo 5pt, 
espaçamentos entre-letra e entre-linha=100%

-
.

-

Quando a DR de origem e postagem for a 
mesma, utilizar a sigla somente uma vez

Para postagem de objetos em mais de uma DR, 
indicar na chancela, opcionalmente, apenas a sigla 
da DR de origem do contrato, devendo a DR de 
postagem ser indicada no canto superior direito da 
etiqueta de endereçamento ou do bloco de 
endereçamento, como: Postagem: DR/YY.

Obs: Utilizar duas linhas (centralizadas) quando 
necessário.
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A Revista CRO-PE é uma publicação 
bimestral do Conselho Regional de 
Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). 
Sua distribuição é gratuita. Endereço: Av. 
Norte, 2930 - Encruzilhada - Recife  
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Prezados Colegas,

Rogério Zimmermann | Presidente do CRO-PE

Amargamos, neste último mês de 
julho, uma grande derrota. Es-

crevo este editorial após um momento 
difícil para a seleção brasileira, que foi 
liquidada pela seleção alemã com um 
placar inexplicável: 7 x 1! Por essa ra-
zão, deixo de apresentar os assuntos 
tratados nesta edição e passo a cha-
má-los a refletir sobre o que podemos 
aprender com esse momento de dor e 
sofrimento. A derrota do Brasil para 
a Alemanha representa a desilusão, o 
fracasso, a humilhação, mas acima de 
tudo a oportunidade de darmos a volta 
por cima, não no futebol, mas em nos-
sas vidas e no futuro que precisamos 
escrever para a nossa nação. Esse ano 
teremos eleições e a oportunidade de 

escalar um time em que a defesa da éti-
ca seja uma tática inegociável. Quan-
do os eleitos assumirem, que exista 
galhardia e que ela represente o senti-
mento do povo. Poderemos escalar um 
meio de campo competente para ad-
ministrar a coisa pública, traduzindo 
em resultados significativos os nossos 
anseios. Elegeremos os atacantes que 
deverão estar preocupados em marcar 
os gols: saúde, educação, segurança e 
tantos outros que se materializarão em 
avanços para as nossas condições de 
vida. Não joguemos a responsabilida-
de nos Felipões. Não imaginemos que 
os Davids Luizes e os Tiagos Silvas po-
derão nos defender se não estivermos 
vigilantes na busca dos nossos ideais. 
Não podemos entregar aos Freds e 
aos Neymares a responsabilidade de 
resolver os nossos problemas. Preci-
samos acompanhá-los de perto e se 
suas atuações não estiverem dando 
os resultados esperados deveremos 
substituí-los no momento e da forma 

adequada. O que precisamos apren-
der com a Alemanha? A jogar futebol? 
Certamente não. Precisamos aprender 
a verdadeira lição de quem perde uma 
guerra: reconstruir o sonho e torná-
-lo realidade! Sociedade vem do latim 
“socius” - aqueles que dividem valores, 
símbolos, normas e objetivos. A torci-
da participou em todos os momentos. 
Esteve presente incentivando, tor-
cendo, chorando. Cantou o hino e se 
mostrou uma nação unida em torno de 
um ideal. Sejamos, pois, a sociedade 
que representa os nossos símbolos de 
ordem e progresso; sejamos os filhos 
que não se omitem, que não fogem à 
luta. A vitória está na construção de 
um país onde as leis sejam respeitadas; 
a justiça seja um princípio que se tra-
duza na igualdade de tratamento para 
pobres e ricos; a honestidade seja um 
sol a brilhar no seio da pátria incessan-
temente. E o orgulho de ser filho dessa 
mãe gentil esteja na responsabilidade 
de cada um idolatrá-la, ó pátria amada!
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Nova resolução estabelece normas 

sobre procedimentos odontológicos

Documento nº003/2014 foi 
assinado pelo presidente 
do CRO-PE, Rogério 
Zimmermann, no dia 7 de 
maio. Regime de plantão dos 
Cirurgiões-Dentistas é um 

dos pontos abordados 

Procedimentos odontológicos 
realizados nas diferentes moda-

lidades de atendimento, no Estado 
de Pernambuco, têm, desde o início 
de maio, nova resolução a ser segui-
da pelos Cirurgiões-Dentistas. O 
documento, que estabelece normas 
regulamentares, foi assinado pelo 
presidente do CRO-PE, Rogério Zi-
mmermann, no dia 7 de maio. A de-
liberação considera o que foi deter-
minado pela Resolução do CFO nº 
118/2012, do Código de Ética Odon-
tológica, além de reforçar e atualizar 
alguns artigos estabelecidos pela Re-
solução CRO-PE nº002/2005.

Os nove artigos dispostos tra-
tam, entre outros itens, sobre 
condições mínimas de instalação, 
biossegurança, recursos materiais, 
humanos e tecnológicos para o de-
sempenho seguro do ato odonto-
lógico, recomendação sobre assis-
tência odontológica ambulatorial 
e sobre os serviços de urgência e 
emergência, sendo vedado ao pro-
fissional plantonista realizar, por 
exemplo, turnos superiores de 12h 
ininterruptas, com intervalo míni-
mo de 48h entre os plantões. A ín-
tegra da Resolução 03/2014 pode 
ser visualizada no site do CRO-PE 
(www.cro-pe.org.br). 
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CRO-PE promove 1º Fórum Norte/
Nordeste de Odontologia

O CRO-PE participa entre os 
dias 25 e 28 de agosto, no 

Centro de Convenções de Pernam-
buco, da edição 2014 da Hospital 
MED. O evento, o maior encon-
tro hospitalar das Regiões Norte-
-Nordeste, reúne feira de produtos, 
equipamentos, serviços e tecnolo-

gia para hospitais, laboratórios, clí-
nicas, farmácias e consultórios.

Nos dias 27 e 28, das 16h às 22h, 
o CRO-PE promoverá o 1º Fórum 
Norte-Nordeste de Odontologia, 
onde serão discutidas propostas a 
serem levadas  para a III Assembleia 
Nacional das Especialidades Odon-
tológicas (Aneo), promovida pelo 
Conselho Federal de Odontologia 
nos dias 13 e 14 de outubro, em São 
Paulo. A Aneo tem como objetivo 
atualizar as Normas Gerais do CFO 
sobre as especialidades, por meio 
de discussão ampla e participativa. 

“A Odontologia pernambucana 
não poderia deixar de participar ati-

vamente de uma oportunidade ím-
par como esta para os profissionais 
de saúde das Regiões Norte e Nor-
deste. Convocamos todos os pro-
fessores e coordenadores de cursos 
lato sensu e stricto sensu para par-
ticiparem”, disse o presidente do 
CRO-PE,  Rogério Zimmermann. 
O 1º Fórum Norte-Nordeste de 
Odontologia será realizado no Au-
ditório Ribeira. 

A primeira edição, realizada em 
2013, reuniu cerca de 100 marcas 
expositoras e 11 mil visitantes qua-
lificados com cobertura dos prin-
cipais veículos de mídia regional e 
nacional. Os expositores apresen-
taram as principais novidades e 
tendências em produtos, serviços 
e tecnologias para estabelecimen-
tos de saúde públicos e privados 
(hospitais, laboratórios, clínicas 
e consultórios), lojas de produtos 
médicos e varejistas, distribuidores, 
secretarias de Saúde, órgãos gover-
namentais e entidades de classe, 
além de profissionais de saúde.  

Evento acontecerá durante 
a segunda edição da 

HospitalMED, de 25 a 28 
de agosto, no Centro de 

Convenções de PE

No ano passado, 
primeira edição reuniu cerca de 

100 marcas expositoras e 11 mil visitantes
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CRO-PE inicia cobrança de dívida ativa via 
cartório de protesto

Com uma dívida ativa que chega aos 
quase R$ 3 milhões, corresponden-

te aos últimos cinco anos, o CRO-PE dá 
início à cobrança do débito, via cartório 
de protesto, aos jurisdicionados que es-
tão inadimplentes com a autarquia e que 
após três tentativas de cobrança  não res-
ponderam ao CRO-PE. Pela  legislação 
da Responsabilidade do Administrador 
Público, a renúncia de receitas pela não 
cobrança da dívida ativa é uma ação ilíci-
ta que caracteriza o ato da improbidade 
administrativa por parte da gestão, pas-
sível, inclusive, de ações penais previstas 
na lei. 

Após a estruturação dos  processos 
contábeis nos primeiros meses de gestão, 
o CRO-PE , diante do alto valor da Dívida 
Ativa, enviou, ainda em outubro de 2013, 
a 1ª Carta de Cobrança aos inadimplentes, 
cuja  resposta em termos de arrecadação 
foi irrisória, ou seja, apenas 6,9% do total 
cobrado. Baseado no primeiro insucesso 
de cobrança, o setor, em maio de 2014, 

novamente, voltou a conscientizar os ina-
dimplentes com a reiteração da 2ª Carta de 
Cobrança, sendo encaminhada, em julho 
de 2014, a 3ª Carta de Cobrança, última 
tentativa antes do cumprimento da deci-
são da diretoria em executar judicialmente 
todos aqueles que estão inadimplentes. As 
cobranças serão enviadas ao Cartório a 
partir do dia 2 de agosto de 2014. 

“Cientes  da  responsabilidade  geren-
cial do órgão, delegada à gestão atual por 
mais de 75% dos Cirurgiões-Dentistas 
do nosso Estado e visando o compro-
misso de dar prosseguimento ao Pro-
grama de Recuperação da Dívida Ativa, 
estamos em busca de uma solução para 
o alto índice de inadimplência que afeta 
o nosso Conselho de Classe. Chamamos 
à responsabilidade todos  os companhei-
ros  inadimplentes, convocando-os ao 
cumprimento de suas obrigações perante 
o CRO-PE, cuja gestão  muito depende 
dessa contribuição. Nossas intenções 
são, além da recuperação desses valores, 

conscientizar os atuais inadimplentes 
dos benefícios que a quitação trará para 
o cumprimento dos objetivos da autar-
quia”, ressalta o tesoureiro do CRO-PE, 
Rinaldo Ramos de Araújo. 

“Com o recebimento desse passivo 
acumulado de quase 3 milhões de reais, 
a atual gestão do CRO-PE poderia 
contratar novos fiscais, ampliando 
expressivamente a fiscalização, além 
das novas delegacias no interior para 
atender às demandas da categoria. 
Além disso, investimentos em mais 
campanhas de valorização profissional 
poderiam estar em andamento. Por 
tudo isso, preocupado com sua saúde 
financeira, o CRO-PE está tomando a 
providência em relação ao problema. 
Não se pode permitir que os maus 
pagadores prejudiquem a categoria”, 
comenta o secretário do CRO-PE e 
presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, Alfredo de Aquino Gaspar 
Júnior.  

Déficit nos últimos 5 anos atinge ao montante de R$ 2.528.886,74
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Municípios pernambucanos continuam a receber 
edições da Caravana da Saúde Bucal

Desta vez, cidades da 
Zona da Mata Sul e 

Agreste ganharam cursos 
de atualização e ações de 

fiscalização 

Desenvolvida pela primeira vez 
no Estado, o projeto Caravana 

da Saúde Bucal mobiliza, desde o 
início do ano - quando teve sua pri-
meira edição, em fevereiro - profis-
sionais da área da Odontologia que 
atuam em Pernambuco. O projeto 
tem proporcionado ações de fiscali-
zação do exercício nas cidades do In-
terior, com a visita de fiscais em con-
sultórios públicos e privados, além 
da atualização e cursos de educação 
continuada, e com a troca de expe-
riência entre Cirurgiões-Dentistas, 
Auxiliares de Saúde Bucal (ASBs) e 
Técnicos em Saúde Bucal (TSBs). 

A primeira edição do evento 
ocorreu em Goiana, na Zona da 
Mata Norte, com cursos de Urgên-
cias em Endodontia e Atendimento 
a Pacientes Especiais. As seguintes  
foram realizadas em Palmares, no 
dia 16 de abril, e em Garanhuns, no 
dia 29 de maio. Todas as cidades que 
recebem a Caravana são sedes das 
Gerências Regionais de Saúde (Ge-
res), divisão administrativa da Secre-
taria de Saúde de Pernambuco, que 
abrangem dezenas de municípios. 

Rogério Zimmermann, Sergilene Rodrigues, Paloma Genu, Juliana Couto e Lúcia Parente

Cirurgiões-dentistas acompanham curso em Garanhuns

Aula sobre cirurgia buco-maxilo-facial foi ministrada por Paloma Genu
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Nas cidades onde ocorrem o 
evento, os profissionais têm a opor-
tunidade de atualizar conhecimen-
tos, esclarecer dúvidas a respeito de 
suas profissões e descobrir como 
otimizar o atendimento à popula-
ção. Em Palmares, sede da III Geres 
e que engloba 22 municípios, foram 
realizados os cursos de Urgência 
e Emergência na Atenção Básica, 
Dentística Simplificada e Biossegu-
rança em Odontologia. A ação tam-
bém aconteceu em parceria com os 
conselhos de Fonoaudiologia, Nu-
trição e Fisioterapia. Durante todo 
o mês de março, uma campanha 
educativa foi veiculada em rádios 
da região a fim de alertar a popula-
ção a respeito de práticas irregula-
res na Odontologia.

“O Conselho tem se esforçado 
para estar presente e atuante não 
apenas na Região Metropolitana 
do Recife (RMR), onde existe a 

maior concentração de profissio-
nais, mas, principalmente, nas ou-
tras regiões do Estado, a fim de dar 
suporte à população. Sabemos que 
a presença da entidade traz impac-
tos na qualidade da assistência e 
no atendimento aos pacientes. Por 
isso, a interiorização das nossas 
ações é um dos pilares fundamen-
tais da gestão”, afirma o presiden-
te do CRO-PE, Rogério Zimmer-
mann.

No Agreste, em Garanhuns, pro-
fissionais que atuam nos 21 muni-
cípios da V Geres foram recebidos 
com palestras sobre Cirurgia, Pró-
tese, Biossegurança e apresentação 
dos novos protocolos de fiscaliza-
ção, além de debate sobre a carga 
horária profissional. O Conselho 
também ofereceu serviços do setor 
de inscrição, como entrega e re-
querimento de carteiras através de 
preenchimento de formulários. 

Fiscais do CRO-PE reunidos durante caravana em Palmares

Eduardo Vasconcelos e Rogério Zimmermann com ASB’s 

Categoria recebeu material informativo

Consultórios foram fiscalizados

caravana de saúde bucal caravana de saúde bucal 7caravana de saúde bucal 7CROcaravana de saúde bucal CRO
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Anistia de multa a planos de saúde: CRO-
PE atua a favor de veto presidencial

Telegrama para expressar 
desacordo foi enviado à 
presidência no fim de abril

A polêmica envolvendo a decisão da 
presidente Dilma Rousseff em vetar 

a emenda incluída na medida provisória 
627/13, que trata da tributação de em-
presas brasileiras no exterior, estable-
cendo teto para a aplicação de multas às 
operadoras de saúde, teve a participação 
ativa de órgãos de defesa do consumi-
dor, entidades e Conselhos Regionais da 
área da Saúde. A repercussão e a pressão 
de instituições sobre a proposta de per-
dão de cobranças e descontos para o pa-
gamento de multas fez com que o veto 
fosse assinado no dia 12 de maio, sendo 
publicado no Diário Oficial da União no 
dia 14 do mesmo mês. O Conselho Re-

gional de Odontologia (CRO-PE) 
emitiu no final de abril um telegra-
ma em discordância à medida.
“Como sabemos todos, as agên-
cias reguladoras exercem funda-
mental papel fiscalizador, servin-
do, muitas vezes, para balizamento 
de políticas regulamentares ao se-
tor. Desse modo, a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar deve 
ser fortalecida em sua condição 
de agente regulador da saúde su-
plementar, não o contrário, como 
fatidicamente ocorrerá. Com 
efeito, da forma como proposta, a 
Medida Provisória implicará em 
um incentivo ao desrespeito à 
Lei por parte das operadoras de 
planos de saúde. Além do mais, 
a inclusão do artigo 101 é imoral, 
afrontando os princípios mais 
essenciais da coisa pública”, res-
salta o documento, assinado pelo 
presidente do CRO-PE, Rogério 
Zimmermann. 

Curso de Especialização em Endodontia
Coordenação: Prof.ª Dra. Sandra Sayão - CRO/PE 3184
Pós-Doutora pela Universidade Buenos Aires – Argentina
Módulos Mensais (De quinta a Domingo)

Curso de Especialização em Odontologia Legal
Coordenador - Prof. Dr. Luiz Renato Paranhos - CRO/PE 9531
Pós-Doutor – Unicamp/SP
Módulos Mensais (De quarta a sábado)

Curso de Atualização em Odontopediatria
Coordenação: Prof. Dr. Geraldo Bosco Lindoso Couto -  CRO/PE 428
Doutor em Odontopediatria- FOP/UPE
Módulos Mensais (sexta-feira)

Informações -(81) 3221-3325 / (81)3037-3325
CLÍNICA FOPCB- INSCRIÇÃO CRO/PE: Nº210
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CD. SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA CRO-PE 
0652.

Curso de Especialização em Periodontia
Coordenação: Prof. Cristiano Hooper Pascoal - CRO/PE 10011 
Mestre em Periodontia- São Leopoldo Mandic/SP
Módulos Mensais (De quarta a domingo)

Curso de Especialização em Estomatologia
Coordenador: Prof. Dr. Sérgio Martorelli - CRO/PE 3000
Doutor em Estomatologia - UFPB
Módulos Mensais (De sexta a domingo)

Curso de Especialização em Ortodontia
Coordenação: Prof. Flávio Venícius Alves Silva - CRO/PE 5950
Mestre em Ortodontia - UNIARARAS/SP
Módulos Mensais (De quinta a domingo)

Curso de Imersão em Anatomia
Coordenação: Prof. Thiago Luiz de Almeida Silva
Mestre em Patologia / UFPE
Carga horária total:12 horas (8 h teóricas e 4 h práticas)

Curso de Capacitação em Endodontia
Coordenação: Prof.ª Dra. Sandra Sayão  - CRO/PE 3184
Pós - Doutora pela Universidade de  Buenos Aires – Argentina
Carga horária: 48 horas

Curso de Especialização em DTM
Coordenação: Prof.ª Dra. Renata Fernandes - CRO/PE 5314
Doutora em Reabilitação Oral- FORP/USP
Módulos Mensais (De quinta a sábado)

Curso de Especialização em Dentística
Coordenação: Prof Dr. Rodivan Braz da Silva-CRO/PE-3890
Doutor em Dentística - FOP/UPE
Módulos Mensais (De quinta a domingo)

INÍCIO DOS CURSOS AGOSTO DE 2014
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ORGULHO DE SER CIRURGIÃO-DENTISTA

CD pernambucano recebe Medalha de Honra

Professor do curso de Odontologia da Associação Caruaruense de Ensi-
no Superior e Técnico (Asces), Uoston Holder recebeu a Medalha de Honra 
ao Mérito Odontológico Nacional. A homenagem, feita durante a solenida-
de em comemoração aos 50 anos dos Conselhos Regionais de Odontologia, 
destacou profissionais que têm contribuído notavelmente para a área de atua-
ção. Lecionando há mais de 50 anos, o Prof. Dr. Uoston é responsável pelo 
Projeto de Extensão Asa Branca de Prevenção e Combate ao Câncer de Boca. 
O projeto ganhou reconhecimento nacional ao receber recursos do gover-
no federal para a construção da primeira clínica odontológica especializada 
no tratamento de câncer de boca. Inaugurada em 2005, a clínica já realizou 
mais de 100 mil exames, beneficiando populações carentes dos estados de 
Pernambuco, Paraíba e Sergipe. 

Reconhecimento e ascensão acadêmica

Formado em 1982 pela Universidade Federal de Pernambuco, o Dr. Belmiro 
Vasconcelos dedicou grande parte de sua carreira à atuação acadêmica. Especia-
lizou-se em Administração de Serviços de Saúde na UFPE, em 1983. Em 1986, 
adquiriu mais uma especialização - desta vez, em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial 
pela UPE. Em 1989, ingressou na Universidade de Pernambuco como Professor 
Auxiliar I. Adquiriu o título de Mestre em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxi-
lo-Facial na UPE em 1996 e três anos depois, conquistou o título de Doutor pela 
Universidade de Barcelona. “Conquistei o meu atual cargo através dos processos 
seletivos internos e da valorização docente. Hoje sou Professor Associado III com 
25 anos completos dentro da FOP”, conta. Segundo ele, os estudantes contam 
atualmente com muito mais ferramentas que auxiliam no caminho do sucesso. “O 

mercado de trabalho é difícil e competitivo, mas as possibilidades de estudo foram e estão sendo ampliadas. Em 2002, a 
FOP implantou o Doutorado em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, que antes só existia nas regiões Sul e Sudeste do país, con-
tribuindo para o crescimento da Odontologia pernambucana do ponto de vista acadêmico”, comemora.

O título da experiência na Odontologia

Formado na Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE) 
na segunda turma da instituição, em 1962, o Cirurgião-Dentista Adaucto 
Freire de Menezes sempre procurou aprofundar os conhecimentos na pro-
fissão. Especializou-se em Dentística e Radiologia pela Universidade de São 
Paulo (USP), dos quase 52 anos de exercício da Odontologia, 33 foram de-
dicados ao magistério. Segundo ele, as transformações pelas quais a profissão 
passou são impressionantes. “A Odontologia Clínico-Científica passou por 
várias mudanças. Pude acompanhar o avanço dos aparelhos e dos estudos e 
procuro sempre me atualizar”, pontuou. Adaucto é membro da Associação 
Brasileira de Odontologia - Seção Pernambuco (ABO-PE), atuando como 
coordenador da Ouvidoria e colaborador do curso de Aperfeiçoamento de 
Prótese sobre Implante. Foi pioneiro no uso do laser em Pernambuco.
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CRO-PE apresenta notícias-crime de 
exercício ilegal da profissão

O CRO-PE encaminhou à 6ª De-
legacia de Jaboatão dos Gua-

rarapes, na Região Metropolitana 
do Recife, dez notícias-crime de 
exercício ilegal da profissão. A entre-
ga foi realizada no dia 16 de junho 
pelo coordenador da Fiscalização, 
Igor Morais, ao delegado titular, 
Joel Venâncio. Nas notícias-crime, o 
CRO-PE solicita apuração dos fatos, 
mediante instauração de inquérito 
policial e realização de diligências 
nos estabelecimentos apontados, to-
dos localizados no bairro de Prazeres. 

“Ao realizarmos nossas ações de 
rotina, como a fiscalização em labo-
ratórios de próteses, nos deparamos 
com estabelecimentos que realizavam 
atendimento odontológico à popula-
ção. O controle do exercício ilegal não 
é uma função do CRO-PE, mas assu-

mimos a responsabilidade, já que essa 
prática reflete diretamente na seguran-
ça da saúde pública e indiretamente na 
desvalorização do exercício legal. Por 
isso, estamos denunciando à polícia e 
acompanhando de perto esse traba-
lho”, explica Igor Morais. 

O exercício ilegal da Odontologia 
está disposto no Decreto-Lei 2848, 
do Código Penal Brasileiro. Segundo 
o artigo, é vedado exercer, ainda que 
a título gratuito, a profissão de mé-
dico, dentista ou farmacêutico, sem 
autorização legal. Técnicos e auxilia-
res em próteses dentárias não podem 
exercer atos privativos ao Cirurgião-
-Dentista habilitado legalmente. “Es-
ses profissionais podem responder 
criminalmente pelo exercício ilegal 
da Odontologia já que é vedado aos 
técnicos em prótese dentária prestar, 

sob qualquer forma, assistência direta 
a clientes”, pontuou Igor. 

No dia 2 de julho, foram realiza-
das perícias em seis dos dez estabe-
lecimentos indicados pelo CRO-PE. 
De acordo com o perito criminal da 
Secretaria de Defesa Social (SDS), 
Carlos Souza, o trabalho consiste em 
reunir indícios que comprovem que 
no local era exercida a prática ilegal. 
“Verificamos se no ambiente de traba-
lho há o instrumental específico uti-
lizado pelo Cirurgião-Dentista, se há 
instalações semelhantes a um consul-
tório, receituários, entre outros itens”, 
diz Souza. Depois de serem emitidos 
laudos da Polícia Científica, será ins-
taurado o termo circunstanciado de 
ocorrência (TCO) pela delegacia, sen-
do, então, os profissionais chamados a 
prestar esclarecimentos na Justiça. 

Polícia Científica emitirá laudos das perícias; Polícia 
Civil vai apurar casos denunciados
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Fiscalização apresenta novo protocolo de visitas aos 
serviços público e privado

Fiscais do CRO acompanham ação surpresa da PM

fiscalização

Representantes da Vigilância Sa-
nitária do Recife e das Gerências 

Regionais de Saúde (Geres), unidades 
administrativas da Secretaria Esta-
dual de Saúde, estiveram reunidos no 
dia 12 de maio, na sede do CRO-PE, 
com a presidente da Comissão de Fis-
calização, Paloma Genú. O encontro 
teve o objetivo de expor o novo pro-
tocolo de fiscalização adotado pelo 
CRO-PE, além da apresentação dos 
novos fiscais aprovados por processo 
seletivo. Segundo o novo protocolo, 
a avaliação dos fiscais contará com o 
preenchimento de indicadores a res-
peito dos consultórios. A avaliação do 
serviço público levará em considera-
ção  indicadores como o número de 
especialidades oferecidas e a frequên-
cia semanal com que os atendimentos 

são realizados.  “Pudemos mostrar  a 
adoção de um novo protocolo cum-
prido pelos fiscais do Conselho para 
a visita aos serviços público e privado, 
mostrando como a fiscalização era 
feita e quais as mudanças que foram 
adotadas. Também apresentamos a re-
solução da interdição ética e firmamos 
uma parceria com a Vigilância Sanitá-
ria do município”, disse Genú.

No início da gestão, a equipe de 
fiscalização do CRO–PE contava com 
apenas cinco fiscais. Atualmente, uma 

equipe de 13 pessoas realiza o trabalho. 
“Com muito esforço conseguimos con-
tratar profissionais de nível superior e 
médio, com isso, ganhamos novos ares 
e aumentamos o número de visitas aos 
serviços. Conseguimos alcançar uma 
média de 280 visitas, totalizando mais 
de 400 consultórios inspecionados só 
no mês de maio, por exemplo. A cons-
tante fiscalização dos serviços tem tra-
zido mais segurança e apoio por parte 
do CRO-PE aos Cirurgiões-Dentistas 
visitados”, avalia Paloma. 

Desde abril, autarquia  
conta com atuação  

de 13 fiscais no Estado

O setor de fiscalização do CRO-PE 
recebeu denúncias sobre atua-

ção ilegal de profissionais Técnicos em 
Prótese Dentária (TPD), que atuavam 
no centro de Camaragibe, na Região 
Metropolitana do Recife. Foi consta-
tado que os protéticos trabalhavam 
diretamente com pacientes, ação irre-
gular de acordo com o Código de Éti-
ca da Odontologia. Responsável ape-
nas pelo exercício legal da profissão, 
o CRO-PE entrou em contato com 
a Polícia Militar, que realizou ação 
surpresa nos consultórios. Durante a 
visita, acompanhada por dois fiscais 
do Conselho, o profissional não foi en-
contrado no local, mas foi aberto um 
inquérito policial para prosseguir com 
as investigações na 37ª Circunscrição 
Policial de Camaragibe. 

Em Palmares, durante a I Carava-
na da Saúde Bucal, evento promovido 

pelo CRO-PE na Zona da Mata Sul 
do Estado, um Técnico em Prótese 
Dentária também foi flagrado reali-
zando atendimento direto a pacientes. 
A fiscalização do CRO-PE acionou a 
Polícia Militar e o protético foi enca-
minhado à Delegacia da região.  

Protético atuava diretamente com pacientes em Camaragibe
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Espero conseguir dar mais valor à profissão. O trabalho da fiscalização 
também  envolve a conscientização dos profissionais, para que eles possam 
agir de maneira correta e melhorar a categoria de uma forma geral.

A expansão da fiscalização no interior e a intensificação do combate aos ilegais são as principais consequências do aumento dos fiscais. 
A expectativa é triplicar o trabalho da fiscalização, e acredito que esse objetivo será alcançado.

Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos

Área de Atuação: III Gerência Regional de Saúde - 
Zona da Mata Sul

Como fiscal do CRO-PE, espero coibir não só o exercício ilegal 
da Odontologia, como também as práticas inadequadas de biosse-
gurança.

Juliana Rafaelle Couto Silva 

Área de Atuação: V Gerência Regional de Saúde 
- Agreste Meridional

O aumento da fiscalização pode trazer uma mudança no quadro da 
Odontologia. Há muitas coisas erradas e, sem a ajuda das denúncias, não 
conseguiríamos chegar até elas. Essa é uma forma de aumentar a qualidade 
dos atendimentos e do nível do trabalho da nossa categoria.

Berta Luiza Gabriela Moreno 

Coordenadora da Fiscalização

A chegada dos novos fiscais fez com que aumentássemos o número de 
visitas aos consultórios não só da Região Metropolitana, mas também em 
outras cidades e regiões de Pernambuco. Nosso setor já apresentou uma me-
lhora significativa e vai melhorar mais ainda, pois os novos fiscais têm apre-
sentado um trabalho impecável.

Natália Cordeiro Cardim

Área de Atuação: Recife/Região Metropolitana

Acredito que o trabalho da fiscalização gera aprendizado para todos 
nós da área odontológica em Pernambuco. Espero que nosso trabalho au-
xilie na melhoria e valorização da categoria, funcionando como um meio 
de orientação aos profissionais.

Tiago Augusto Alves de Souza

Área de Atuação: IV Gerência Regional de Saúde - 
Agreste Central

Antes éramos poucas pessoas para vistoriar os consultórios do Estado 
inteiro. Depois da entrada dos novos fiscais, as visitas aos consultórios do in-
terior foram intensificadas e estamos conseguindo marcar presença em mais 
municípios de Pernambuco, principalmente aqui no interior.

 Paulo Henrique Pereira Cavalcanti

Área de atuação: Recife/Região Metropolitana

Acredito que o aumento e a periodicidade das fiscalizações feitas nos con-
sultórios resultem em melhoras na prática da Odontologia. As visitas constan-
tes dos fiscais podem levar a avanços no trabalho dos Cirurgiões-Dentistas, já 
que o trabalho da fiscalização é a favor dos profissionais.

Julyanna Jacinto de Arruda

Área de atuação: Goiana/Limoeiro

Espero que o exercício da Odontologia se torne mais ético e que o Con-
selho consiga se aproximar mais dos profissionais. A receptividade dos fiscais 
nos consultórios está sendo grande e isso com certeza trará mudanças para a 
Odontologia em Pernambuco.

Andreia Moreira de Souza Barros

Área de Atuação: Recife/Região Metropolitana

A nossa intenção é fazer valer o Código de Ética Odontológica, em prol da 
própria categoria e da população, que poderá ter atendimento em saúde bucal 
dentro de princípios mais elevados. A constante fiscalização vai fazer com que 
os que não seguem regularmente o Código de Ética adquiram essa cultura.

 Carlos Antonio de Souza 
Área de atuação: Recife/Região Metropolitana

Adeil Bezerra Leite

Área de Atuação: Recife/Região Metropolitana

Atuo como fiscal há 23 anos no CRO-PE. Trabalho no atendimento 
ao público, recebendo denúncias, por meio de ligações, e preenchendo for-
mulários que são encaminhados para o setor que irá realizar a apuração 
do caso.

O número de visitas aos consultórios está equilibrado entre os profissio-
nais do setor, o que é muito bom. As fiscalizações estão sendo feitas com maior 
abrangência, não só na Região Metropolitana, como também no interior do 
Estado.

 Danielle Maria Frej Lemos Pereira 
Área de Atuação: Recife/Região Metropolitana

Pretendemos fechar uma lacuna que permaneceu aberta nas gestões pas-
sadas em reação à fiscalização. Nosso objetivo é tornar o exercício da Odonto-
logia ético e digno para valorizar ainda mais a nossa categoria.

Igor Gabriel de Morais Santos 

Coordenador da Fiscalização

CRO-PE DEPOIMENTOSCRO-PE DEPOIMENTOS12CRO-PE DEPOIMENTOS12 CROCRO-PE DEPOIMENTOSCRO

Paloma Rodrigues Genú  

Presidente da Comissão de Fiscalização

Confira depoimentos da equipe de fiscais que atua no CRO-PE e a expectativa 
para o trabalho:
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CRO-PE realiza ações durante 
22º Copeo

Entre os dias 3 e 6 de abril, o CRO-
-PE participou do 22º Congres-

so Pernambucano de Odontologia 
(Copeo), evento oficial da Associa-
ção Brasileira de Odontologia (ABO 
Nacional) e da Sociedade dos Ci-
rurgiões Dentistas de Pernambuco 
(SCDP/ABO-PE), no Centro de 
Convenções. A autarquia promoveu 
palestras, reuniões, debates e ações 
direcionadas aos congressistas, Ci-
rurgiões-Dentistas, estudantes de 
Odontologia, além de profissionais 
de áreas afins. Com estandes e es-
paço exclusivo, os profissionais pu-
deram realizar os mesmos serviços 
oferecidos na sede, como inscrição, 
segunda via de cédula e carteira e 
boletos da anuidade, assim como 
também receberam orientações ju-
rídicas e éticas. Além disso, o CRO-
-PE promoveu uma campanha de 
vacinação, em parceria com a Secre-
taria Estadual de Saúde e Munici-
pal de Olinda, contra hepatite B e 
tríplice viral (sarampo, caxumba e 
rubéola). Cerca de mil doses foram 
aplicadas. 

A programação científica do Co-
peo também contou com a partici-
pação do CRO-PE durante os qua-
tro dias de evento. Foram abordados 
temas como publicidade e propa-
ganda em Odontologia, o papel das 
entidades na defesa da Odontologia, 
responsabilidade profissional do Ci-
rurgião-Dentista, Selo de qualidade 
versus Exame de proficiência pela 
qualidade do ensino, remuneração e 
a Lei de Transparência, entre outros. 

O Conselho também promo-
veu reunião sobre representação 
do Conselho Interior pernambu-
cano. Na ocasião, foram discuti-

Nos quatro dias de evento, autarquia promoveu palestras, debates, 
oportunizou encontros e realizou serviços

congresso

Luiz Gonçalves, Fernando Varrone, Alexandre Rizuto, Rogério Zimmermann e Jander Pereira

Participantes puderam tomar vacina contra hepatite B e tríplice viral

CRO-PE DEPOIMENTOS

No estande, profissionais puderam realizar os mesmos serviços oferecidos na sede
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das as estratégias para a aproximação 
do CRO-PE e dos profissionais que 
atuam no Interior do Estado. Cerca de 
cem pessoas participaram das palestras 
promovidas pelo CRO-PE durante os 
quatro dias de evento. Durante as pa-
lestras do 22º Copeo, os diretores do 
CRO-PE prestaram uma homenagem 
a todos os funcionários da autarquia 
em reconhecimento aos serviços pres-
tados, especialmente durante os dias do 
Congresso. Funcionárias dos setores 
de inscrição, contabilidade e secretaria 

receberam a homenagem em nome de 
todos. Também foi apresentada a equi-
pe de fiscais que atualmente faz parte 
do Conselho.

Durante a solenidade de abertura 
do Congresso, a Profª Drª Cátia Guer-
ra, membro da Diretoria do CRO-PE, 
recebeu medalha de Honra ao Mérito 
Odontológico da Sociedade dos Cirur-
giões-Dentistas de Pernambuco. A ho-
menagem também se estendeu ao Prof. 
Dr. Claudio Heliomar, presidente do 
22º Copeo. A entrega das honrarias foi 

feita pelo presidente da ABO-PE, Dr. 
Alexandre Rizuto, e pelos Cirurgiões-
-Dentistas Gilberto Ramos e Cláudio 
França.

Na noite do dia 5 de abril, durante 
o 22º Copeo, aconteceu a sessão solene 
de posse de Titulares da Sociedade Bra-
sileira de Dentistas Escritores (SBDE). 
Entre os empossados, o presidente do 
CRO-PE, Rogério Zimmermann, que 
recebeu diploma de titular e o distinti-
vo da SBDE das mãos de sua madrinha, 
Dra. Zeneide Carvalho Leite.  

Zeneide Carvalho e Rogério Zimmermann em posse de titulares da SBDE Cátia Guerra recebeu medalha de Honra ao Mérito Odontológico

Autarquia homenagou funcionários do CRO-PESOEPE abordou o papel das entidades na defesa da Odontologia

Nova equipe de trabalho da Comissão de Fiscalização foi apresentada Categoria participou de palestras e cursos
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Sertão do Pajeú

Cirurgiões-Dentistas do serviço pú-
blico das cidades de Tabira e Serra 
Talhada, ambas no Sertão do Pajeú, 
receberam, nos dias 9 e 10 de maio, 
representantes do Conselho Regional 
e do Sindicato dos Odontologistas de 
Pernambuco (Soepe), em uma ação in-
tegrada. Durante a primeira parada, 
em Serra Talhada, foram discutidos 
pontos como a criação de um Plano 
de Cargos e Carreiras e atualização 
salarial para a categoria. Já em Ta-
bira, houve o I Encontro do CRO-
-PE com os dentistas que atuam nos 
Postos de Saúde da Família. Estavam 
presentes o presidente do CRO-PE, 
Rogério Zimmermann, o presidente 
da Comissão de Comunicação, Edu-
ardo Vasconcelos, e Ailton Coelho, 
presidente do Soepe.

CRO-PE amplia atuação e promove 
atividades no Interior de PE

No intuito de manter o diálogo, fortalecer e estreitar o vínculo entre o CRO-PE, estudantes de Odontologia 
e profissionais do Interior do Estado, a autarquia vem promovendo, ao longo do ano, uma série de encontros 

em diversas regiões de Pernambuco. Confira!

Agreste Central 

Sertão do MoxotóSertão do Pajeú

Caetés sedia encontro com Coordenadores de Saúde Bucal

Cerca de 180 pessoas participaram do I Encontro de Profissionais e Coordena-
dores de Saúde Bucal do Agreste Meridional. Com o tema “O Brasil Sorriden-
te e a Política de Saúde Bucal em Pernambuco: dificuldades e perspectivas”, o 
evento ocorreu no dia 5 de junho, no Centro Municipal de Caetés. A abertura 
do evento ficou por conta do Coordenador Nacional de Saúde Bucal, Gilberto 
Pucca, que ministrou uma palestra a respeito do programa Brasil Sorridente, 
sobretudo no Agreste pernambucano. Simultaneamente, os Auxiliares em Saú-
de Bucal participaram de um workshop sobre manutenção e esterelização dos 

equipamentos odontológicos. Segundo Sergilene Rodrigues, representante do CRO-PE na região e uma das organizadoras 
do encontro, eventos como esse são importantes para fortalecer e unir os profissionais da Odontologia que atuam no Interior. 

Agreste Central

No dia 28 de maio, o CRO-PE pro-
moveu o simpósio Responsabilida-
de Civil do Profissional de Saúde, 
na cidade de Caruaru, no Agreste. 
O evento foi conduzido pelo pre-
sidente do CRO-PE e professor da 
Universidade Federal de Pernam-
buco, Rogério Zimmermann, e pelo 
Promotor de Justiça da 10º Promo-
toria de Justiça Criminal e professor 
da Faculdade Asces, George Dióge-
nes Pessoa. A relação de temas do 
mundo jurídico com as atividades 
realizadas pelos Cirurgiões-Dentis-
tas assegurou um debate dinâmico 
e interessante para os participantes.

Sertão do Moxotó

Pleiteando por uma estrutura físi-
ca adequada ao curso, estudantes 
de Odontologia da Universidade de 
Pernambuco (UPE) - Campus Arco-
verde, contam com a colaboração do 
CRO-PE para conquistarem espaço 
para aulas práticas. Desde a abertura 
da graduação, no Sertão do Estado, 
há dois anos e meio, os alunos não 
contam com clínicas e pré-clínicas 
para praticarem o que aprenderam na 
teoria e estão à espera pela entrega de 
equipamentos. no dia 20 de maio, um 
encontro reuniu representantes da 
Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
UPE e CRO-PE. As turmas do quinto 
e sexto períodos ainda não passaram 
por experiências práticas e assistem 
às aulas numa escola municipal da 
cidade.
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 Dra. Solange Nascimento - CRO 4331 PE

Sinta segurança. Nossos laudos são dados pelos RADIOLOGISTAS abaixo:

Realizamos 

documentações 

ortodônticas digitais em 

2D e 3D a partir de  

volume tomográfico.

DOLPHIN IMAGING

Há 2 anos mostrando imagens de tomografia de altíssima resolução 

(PREXION 3D) aplicada no diagnóstico de problemas endodônticos, 

periodontais, traumatismo dental e planejamento de implante.

Profª.: Luciane Araújo
CD.ESP.MS.DDS.CRO 4994 PE

e-mail:luciane@radioface.com.br
Fone: 81 - 9975.7106

Prof.: João Batista Sobrinho 
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Fone: 81 - 3465.5269
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Unidade Boa Viagem
CRO - PE - EPAO - 49

30 anos 
de radiologia 20 anos 

de radiologia
20 anos 

de radiologia

URGÊNCIA de resultado 
de tomografia sob 

consulta

ATENÇÃO CIRURGIÕES DENTISTAS!

ARTIGO

A documentação odontológica tem assumido papel de importân-
cia na vida do Cirurgião-Dentista. Embora não haja padroniza-

ção quanto a sua elaboração, a sua presença, seja física ou digital, é 
essencial para a prática do exercício profissional clínico, para organiza-
ção administrativa, e também como prova documental acerca de pro-
blemas de ordem legal, tais como os relacionados à responsabilidade 
profissional, casos de identificação humana e outros.

A documentação odontológica faz parte do que atualmente se 
chama prontuário odontológico, que é o conjunto de toda documen-
tação obtida durante o tratamento do paciente. Este compreende, 
além da ficha clínica, que compõe informações como identificação 
do paciente, anamnese, exames físicos e clínicos, termo de consenti-
mento livre e esclarecido, planejamento e intercorrências dos atendi-
mentos. O prontuário deve conter os documentos complementares, 
ou seja, receitas, atestados, contratos de prestação de serviços odon-
tológicos, além de radiografias, tomografias, modelos de estudo, foto-
grafias, orientações pós-operatórias, entre outros.

Por Adriana Paula Santiago*

Prontuário Odontológico: Garantia do Cirurgião-Dentista contra processos?
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ATENÇÃO CIRURGIÕES DENTISTAS!

Prontuário Odontológico: Garantia do Cirurgião-Dentista contra processos?

Ainda há quem insista em utilizar-se da memória para o regis-
tro de todas estas informações, dispensando o prontuário odon-
tológico. Há também os que ainda empregam as antigas fichas 
clínicas, muitas vezes recebidas como brindes em congressos 
odontológicos, e que continham unicamente um odontograma 
na face anterior e espaço para orçamento e atendimentos reali-
zados na face posterior. No entanto, não se pode esquecer que 
com o advento do Código de Defesa do Consumidor, o tempo 
de guarda destas informações, para o caso de reclamações quan-
to aos danos por serviços prestados, é por muitos interpretado 
como para a “vida inteira” e, neste sentido, não se deve confiar 
tanto assim nas recordações dos atendimentos realizados, algu-
mas vezes há tanto tempo. 

E ainda, vale ressaltar que o Código de Ética Odontológica 
destinou um capítulo inteiro para os “Documentos Odontológi-
cos”. Ele estabelece sua obrigatoriedade de elaboração, manuten-
ção e guarda em arquivo próprio, bem como apresenta extenso 
rol de infrações éticas relacionadas, das quais gostaria de chamar 
atenção para uma, que tem corriqueiramente acontecido, não 

se sabe se por desconhecimento ou por receio do próprio pro-
fissional: a prevista no primeiro inciso, I- “negar, ao paciente ou 
periciado, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia 
quando solicitada (...)”.  A documentação odontológica é do pa-
ciente e a sua guarda é do profissional. Nos casos em que o dono 
das informações, ou seja, o paciente, solicitar a sua documentação 
odontológica, esta deverá ser entregue ao mesmo, sob pena de 
responsabilização ética e até mesmo legal, pela privação do acesso 
as suas informações.

Diante de todas estas considerações, pode-se afirmar que o 
Prontuário Odontológico é uma importante ferramenta de de-
fesa, mas não de garantia contra possíveis processos em face do 
Cirurgião-Dentista. O profissional documentado tem o registro 
dos dados que permitem a condução do pré e pós tratamento de 
seu paciente, e este será a principal prova do seu cuidado e diligen-
cia profissional, que o auxiliará ao êxito profissional e satisfação de 
seu paciente. 

* Presidente da Comissão de Prevenção a Propaganda Irregular
 CRO-PE n.4975
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CRO-PE firma parceria com escola de idiomas Wizard

O convênio garante 50% de desconto nos cursos de Inglês e Espanhol das uni-
dades Wizard Bongi, Imbiribeira e Casa Forte, no Recife. O desconto é desti-
nado às modalidades Wizard de Ensino (exceto a VIP, em que há somente o 
professor e o aluno) e também é válido para cônjuges e dependentes de primei-
ro grau dos profissionais inscritos no Conselho. Para receber o abatimento na 
mensalidade é preciso apresentar, no ato da matrícula, a carteira do CRO-PE 
ou algum outro documento que comprove o vínculo com a autarquia. 

CRO-PE marca presença no 3º Congresso Paraibano de Odontologia

Com o tema Odontologia de qualidade com responsabilidade e ética, o Con-
selho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO-PB) realizou, entre os dias 5 
e 7 de junho, em Campina Grande, o 3º Congresso Paraibano de Odontologia. 
O presidente do CRO-PE, Rogério Zimmermann, ministrou o curso Aspectos 
éticos e legais do exercício da Odontologia.

OARF forma primeira turma de Auxiliares em Saúde Bucal

Vinte e três alunos da primeira turma de Auxiliares em Saúde Bucal formaram-
-se pela Odontoclínica de Aeronáutica de Recife (OARF). A solenidade acon-
teceu no auditório do Hospital de Aeronáutica, em Piedade, Jaboatão dos Gua-
rarapes, com a presença do presidente do CRO-PE, Rogério Zimmermann, 
do diretor do Hospital da Aeronáutica, o Coronel Médico Jan Emidio Justi, o 
diretor da OARF, Coronel Dentista Mario Marsil Xavier da Silva e o Tenente 
Coronel Flávio Alves Ribeiro.

Inscritos terão desconto em Academia da Zona Sul do Recife 

O CRO-PE assinou convênio com a Academia Companhia Athletica, localiza-
da no Shopping RioMar (Av. República  do Líbano, 251 - Salão 5006, Setor 502 
- Pina). Adultos matriculados no plano semestral terão isenção de matrícula, 
carteira da academia e estacionamento gratuito (por 3 horas diárias) durante 
o período de treino e horário de funcionamento da academia. O desconto é 
estendido a parentes de primeiro grau (cônjuges, pais e filhos). 

FPF sedia debate sobre Odontologia do Esporte

A Faculdade de Odontologia de Pernambuco, a Academia Brasileira de Odontolo-
gia do Esporte (Abroe) e o CRO-PE,  promoveram, em parceria com a Federação 
Pernambucana de Futebol (FPF), no dia 6 de junho, debate sobre a Odontologia do 
Esporte, com o palestra Odontologia e Medicina proporcionando saúde ao atleta 
e seu custo benefício para o clube, ministrada pelo Cirurgião-Dentista, Marcelo 
Lasmar, membro da Equipe de Saúde do Atlético Mineiro e Minas Tênis Clube. O 
debate aconteceu na sede FPF e terá nova edição em agosto. O evento contou com 
a participação do tesoureiro do CRO-PE, Rinaldo Ramos.

GIRO ODONTOLÓGICOGIRO ODONTOLÓGICO18GIRO ODONTOLÓGICO18 CROGIRO ODONTOLÓGICOCRO
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AVISO DE CENSURA PÚBLICA

Acordam os membros do Plenário do Conselho Regional de 
Odontologia de Pernambuco, por unanimidade, julgar procedente 
a denúncia, condenando o cirurgião-dentista Aderilton Godê de 
Vasconcelos, por ter infringido o Art.5º Inciso VIII, Art. 7º Incisos 
II, III, IV, XII e Art.12º Inciso V do Código de Ética Odontológica 
vigente a época, aplicando a pena   de Suspensão do Exercício 
Profissional por 20 (vinte) dias (Art. 40, Inciso IV do Código 

de Ética Odontológica)

Recife, 14 de julho de 2014

Rogério Dubosselard Zimmermann, CD Presidente

AVISO DE CENSURA PÚBLICA
Acordam os membros do Plenário do Conselho Regional de 
Odontologia de Pernambuco, por unanimidade, julgar proceden-
te a denúncia, condenando a cirurgiã-dentista Vilma Leite, por ter 
infringido o Capítulo XIV (Da Comunicação / Seção I - Do Anún-
cio, Da Propaganda e Da Publicidade Art. 34, incisos I, VII, do 
Código de Ética Odontológica, aplicando, a pena de CENSURA 
PÚBLICA, EM PUBLICAÇÃO OFICIAL prevista no (Art. 40, 

Inciso III  do Código de Ética Odontológica) vigente a época

Recife, 15 de julho de 2014

Rogério Dubosselard Zimmermann, CD Presidente

AVISO DE CENSURA PÚBLICA
Acordam os membros do Plenário do Conselho Regional de 
Odontologia de Pernambuco, por unanimidade, julgar proce-
dente a denúncia, condenando a cirurgiã-dentista  ELISABETH 
ALMEIDA LINS DE ARAUJO, CD, por ter infringido o Capítulo 
XIV (Da Comunicação / Seção I - Do Anúncio, Da Propaganda e 
Da Publicidade Art. 34, incisos I, V, VII, XIII, e Art. 35 do Código 
de Ética Odontológica, aplicando, a pena de CENSURA PÚBLI-
CA, EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista no (Art. 40, Inciso 

III  do Código de Ética Odontológica) vigente a época.

Recife, 15 de Julho de 2014

Rogério Dubosselard Zimmermann, CD Presidente

AVISO DE CENSURA PÚBLICA
Acordam os membros do Plenário do Conselho Regional de Odonto-
logia de Pernambuco, por unanimidade, julgar procedente a denún-
cia, condenando a cirurgiã-dentista  TÉRCIA MARIA NÁPOLES 
MEDEIROS FILGUEIRA, por ter infringido o Capítulo XIV (Da 
Comunicação / Seção I - Do Anúncio, Da Propaganda e Da Publi-
cidade Art. 34, incisos I, V, VII, XIII, e Art. 35 do Código de Ética 
Odontológica, aplicando, a pena de CENSURA PÚBLICA, EM PU-
BLICAÇÃO OFICIAL e PENA PECUNIÁRIA de 5 (cinco) vezes o 
valor da anuidade do cirurgião-dentista (Art. 40, Inciso III e Art. 45 

do Código de Ética Odontológica) vigente a época.         

Recife, 27 de Junho de 2014

Rogério Dubosselard Zimmermann, CD Presidente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
 DE PERNAMBUCO

CNPJ 11735263/0001-65
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ARTIGO

A relação entre os planos 
de saúde e os Cirurgiões-
Dentistas

Inicialmente, cumpre mostrar que 
sob nenhuma hipótese poderão 

as operadoras de planos de saúde se 
negar a realizar procedimentos de 
natureza Odontológica, bem como 
exames complementares ou de ca-
ráter diagnóstico, quando solicitado 
pelo Cirurgião-Dentista assistente e 
expressamente previstos no rol im-
posto pela Resolução 211/2010 da 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS).

Os planos privados de assistência 
à saúde estão obrigados a fornecer 
atendimento odontológico, quan-
do regularmente contratados, sem 
imposição de limites financeiros no 
que tange aos procedimentos cober-
tos pela operadora, quando solicita-
do pelo Cirurgião-Dentista assisten-
te, respeitadas as diretrizes impostas 
pelas normas acima mencionadas.

A Lei 9.656/98 prescreve que 
as prestadoras não podem impor li-
mite financeiro aos procedimentos 
cobertos pelas operadoras, devendo 
garantir o acesso a atendimento por 
profissionais de saúde livremen-
te escolhidos, integrantes da rede 
credenciada, visando assistência 
médica, hospitalar e odontológica. 
Isto porque a referida Lei define Pla-
no Privado de Assistência à Saúde 
como sendo o plano que fornece a 
prestação continuada de serviços 
e cobertura de custos assistenciais 
com a saúde, devendo esta ser trata-

da como a manutenção do bem estar 
fisiopsicológico dos seus usuários.

Segundo a já mencionada Lei 
9.656/98, precisamente em seu ar-
tigo 12, IV, são exigências mínimas 
para os planos de referência que in-
cluam atendimento odontológico: 
a) cobertura de consultas e exames 
auxiliares ou complementares, soli-
citados pelo odontólogo assistente; 
b) cobertura de procedimentos pre-
ventivos, de dentística e endodon-
tia; e c) cobertura de cirurgias orais 
menores, assim consideradas as rea-
lizadas em ambiente ambulatorial e 
sem anestesia geral.

Conforme indicado na Conso-
lidação das Normas para Procedi-
mentos Odontológicos (Resolução 
CFO-63/2005), precisamente no 
parágrafo único do artigo 36, verifi-
ca-se que “no exercício de qualquer 
especialidade odontológica o Ci-
rurgião-Dentista poderá prescrever 
medicamentos e solicitar exames 
complementares que se fizerem ne-
cessários ao desempenho em suas 
áreas de competência”.

Nesse mesmo sentido, versa a 
Resolução Normativa 211/2010,  da 
ANS, que dispõe sobre o rol de pro-
cedimentos mínimos de cobertura 
obrigatória pelos planos e operado-
res de saúde sobre a obrigatoriedade 
de cobertura dos procedimentos de 
natureza Odontológica solicitados 
pelos Cirurgiões-Dentistas.

Forçoso concluir, portanto, pela 
ilegalidade e arbitrariedade das 
operadoras de planos privados de 
assistência à saúde quando da ne-
gativa injustificada de cobertura 
de procedimentos odontológicos, 
quando solicitados pelos Cirur-
giões-Dentistas. 

*Advogado, Especialista em Direito Médico, 
Odontológico e da Saúde pelo Instituto Paulista de 

Estudos Bioéticos e Jurídicos (IPEBJ) e Procurador 
Jurídico do CRO-PE.

Por Isaac Ferreira Gomes de Medeiros*

Notas de 
Falecimento

É com grande pesar que o 
Conselho Regional de Odon-
tologia de Pernambuco la-
menta a morte dos colegas:

Maria Dulce Mousinho
Formada pela Universida-

de Federal de Pernambuco 
(UFPE) em 1956, Maria Dul-
ce atuou na área de Odonto-
pediatria e participou ativa-
mente dos movimentos em 
defesa da categoria. Faleceu 
no dia 8 de abril de 2014.

Fernando Gueiros
Presidente do Sindicato 

dos Odontologistas no Esta-
do de Pernambuco (Soepe)  
e da Federação Nacional dos 
Odontologistas, Fernando 
Gueiros atuou, por mais de 
40 anos, defendendo os inte-
resses da categoria. O sepulta-
mento foi realizado no dia 20 
de abril, no Cemitério Morada 
da Paz, em Paulista.

Célio Lapa
Formado pela Faculdade 

de Odontologia da Universi-
dade Federal de Pernambuco 
(UFPE) em 1959, Célio Si-
queira Cavalcanti Lapa,  atu-
ava na área de Clínica Geral. 
Também dedicou-se à pintu-
ra, destacando-se pela rique-
za de detalhes em seus traços. 
O sepultamento ocorreu no 
dia 9 de junho, no Cemitério 
Morada da Paz, em Paulista. 
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Balanço Patrimonial – 1º Trimestre Ano 2014 

 
Comparativo da Receita – 1º Trimestre Ano 2014 

ATIVO PASSIVO 

Especificação Exercício Atual Especificação Exercício Atual 

ATIVO CIRCULANTE  1.581.038,17  PASSIVO CIRCULANTE  300.800,10  

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  599.797,90  OBRIG. TRAB.A PAGAR A CURTO PRAZO  23.993,21  

CRÉDITOS A CURTO PRAZO  979.615,59  OBRIG. DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  275.282,10  

VARIAÇÕES PAT. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP.  1.624,68  DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  1.524,79  

ATIVO NÃO-CIRCULANTE  3.897.177,69  PROVISÕES A CURTO PRAZO   
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  3.094.326,52  PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   

CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO  3.094.326,52      

IMOBILIZADO  802.851,17      

BENS MÓVEIS  344.523,46      

BENS IMÓVEIS  454.297,70      

TÍTULOS E AÇÕES  4.030,01      
      TOTAL DO PASSIVO  300.800,10  

    PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

    Especificação Exercício Atual 

      Patrimônio Social e Capital Social  -    
      Resultados Acumulados  5.177.415,76  
      TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  5.177.415,76  

  TOTAL  5.478.215,86    TOTAL  5.478.215,86  

    
  ATIVO FINANCEIRO  3.700.937,20    PASSIVO FINANCEIRO  300.800,10  

  ATIVO PERMANENTE  1.777.278,66    PASSIVO PERMANENTE  -    

  SALDO PATRIMONIAL  5.478.215,86     5.177.415,76  

Receita V. Orçado V. Arrecadado Diferença 

6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES 3.451.146,22 1.312.721,92 2.138.424,30 

6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições 2.037.350,61 1.112.720,13 924.630,48 

6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições 110.766,00 60.968,99 49.797,01 

6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição 52.182,08 22.520,17 29.661,91 

6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição 27.504,17 4.895,93 22.608,24 

6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras 29.436,28 11.425,15 18.011,13 

6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões 4.000,00 144,13 3.855,87 

6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação 15.000,00 6.000,00 9.000,00 

6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica 2.100,00 1.584,03 515,97 

6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral 10.000,00 3.800,79 6.199,21 

6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços 45.000,00 12.268,53 32.731,47 

6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras 15.000,00 750,19 14.249,81 

6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas 9.000,00 1.937,58 7.062,42 

6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa 772.368,16 23.882,42 748.485,74 

6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa 15.447,36 463,45 14.983,91 

6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa 83.684,18 9.020,07 74.664,11 

6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores 80.000,00 39.128,79 40.871,21 

6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas 10.000,00 1.211,57 8.788,43 

6.2.1.2.1.09.03.99 - Receitas Correntes Diversas Não Arrecadadas 132.307,38 0,00 132.307,38 

Total   3.451.146,22  1.312.721,92 2.138.424,30 
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Comparativo da Despesa – 1º Trimestre Ano 2014 
 

Despesa V. Orçado V. Empenhado Diferença 

6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES 3.116.146,22 856.825,75 2.259.320,47 

6.2.2.1.1.01.01.01.001 – Salários 562.249,28 153.459,39 408.789,89 

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal  13º Salário 46.854,11 974,68 45.879,43 

6.2.2.1.1.01.01.02.001 – INSS 139.171,50 45.086,61 94.084,89 

6.2.2.1.1.01.01.02.002 – FGTS 53.017,71 9.884,70 43.133,01 

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento 6.627,21 1.256,36 5.370,85 

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 30.000,00 2.338,90 27.661,10 

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação 95.536,79 14.726,64 80.810,15 

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas 40.000,00 6.012,21 33.987,79 

6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS 1.747,52 1.403,38 344,14 

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários 11.800,00 690,00 11.110,00 

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros 40.000,00 600,00 39.400,00 

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados 22.700,00 1.575,00 21.125,00 

6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo 11.140,00 600,00 10.540,00 

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente 12.000,00 1.405,90 10.594,10 

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene 5.000,00 1.200,16 3.799,84 

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes 12.000,00 2.887,88 9.112,12 

6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Mat. para Manut. Bens Imóveis/Instalacões 6.000,00 2.826,70 3.173,30 

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais 188.256,00 4.290,00 183.966,00 

6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio 36.138,00 6.720,40 29.417,60 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 17.000,00 4.179,28 12.820,72 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral 59.000,00 12.522,34 46.477,66 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Eq. e Materiais Permanentes 13.000,00 3.261,80 9.738,20 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação 125.000,00 10.355,25 114.644,75 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, e Simpósios 30.000,00 22.810,00 7.190,00 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 18.000,00 3.900,00 14.100,00 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software 13.000,00 1.338,00 11.662,00 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições 20.000,00 2.948,12 17.051,88 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica 188.100,00 42.080,64 146.019,36 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional 90.000,00 12.423,23 77.576,77 

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos 182.000,00 15.561,74 166.438,26 

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres 40.000,00 14.479,11 25.520,89 

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van) 8.000,00 1.506,58 6.493,42 

6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO 716.038,86 421.065,14 294.973,72 

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 3.000,00 1.497,25 1.502,75 

6.2.2.1.1.01.09.01 – IPTU 6.000,00 1.711,58 4.288,42 

6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios 8.000,00 3.494,37 4.505,63 

6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores 25.000,00 19.910,72 5.089,28 

6.2.2.1.1.01.99.98 - Despesas Correntes Diversas 53.500,00 3.841,69 49.658,31 

6.2.2.1.1.01.99.98 - Despesas Correntes Diversas Não executadas no Ano 2014 181.269,24 0,00 181.269,24 

6.2.2.1.1.02 - DESPESA DE CAPITAL 335.000,00 3.964,45 331.035,55 

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos 35.000,00 3.964,45 31.035,55 

6.2.2.1.1.09.99.99 - Despesas de Capital Diversas Não executadas no Ano 2014 300.000,00 0,00 300.000,00 

Total   3.451.146,22   860.790,20   2.590.356,02  
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Docentes:
Prof. Dr. Guaracy Júnior - CRO/PE - 4355 
Prof. Dr. Ney T. Lima Neto - CRO/PE 1092
Prof. Dr. Stenyo Tavares - CRO/PE - 5530
Prof. Dr. Mauro de Oliveira - CRO/PE 5318
Prof. Dr. Nivaldo de Oliveira - CRO/PE 3611  
Prof. Dr. Luiz Azevedo - CRO/PE 5360 

Duração: 36 meses
Carga horária: 2105 horas

Ortodontia
 
Docentes:
Prof. Gilmar Poli de Arruda - CRO PE Nº 6801
Prof. Paulo Mascarenhas - CRO PE Nº 4248
e Equipe

 
Duração: 30 meses
Carga Horária: 1.160 horas

Implante

Grupo

 
Docentes:
Prof. Cássio de Barros Pontes
CRO PE Nº 8735
e professores convidados
 
Duração: 24 meses
Carga Horária: 855 horas

 
Prótese Dentária

Av. João de Barros, Nº 1372 - Espinheiro Recife-PE

Fone: 81 3426.9978 / 3426.1076 / 3241.7664 CPO
Centro de pós-graduação

em Odontologia CPO: CRO PE CL 228 responsável técnico Guaracy Lyra da Fonseca CRO PE 827

Docentes:
Prof. Sérgio Martorelli- CRO PE Nº 3000
Prof. Rômulo Valente - CRO PE Nº 5683
e Equipe

Duração: 36 meses
Carga horária: 2.976 horas

Inscrições abertas

Cirurgia BMF
 
Docentes:
Prof. Dr. Claudio H. Silva CRO/PE - 5339
Profa. Renata Pedrosa CRO/PE - 6992
Profa. Ana Luísa Mariz CRO/PE 6962
Profa. Ana Rosa Lorenz CRO/PE 4389
Convidado:
Prof. Dr. Paulo Fonseca CRO/PE 5329

Duração: 24 meses
Carga Horária: 865 horas
Início: Outubro/14

 
Dentística

Docentes:
Prof. Guaracy Lyra Jr - CRO PE Nº 4355
Prof. Mauro Macedo - CRO PE Nº 5318

Prof. Nivaldo Oliveira - CRO PE Nº 3611

Prof. Felipe Azevedo - CRO PE Nº 5360

 
Duração: 24 meses
Carga horária: 288 horas
Inscrições abertas

Ortodontia
Docentes:
Prof. Cláudio Heliomar - CRO PE Nº 5339

Profa. Renata Guimarães - CRO PE Nº 6992 
e Equipe Clínica
 
Professor Convidado:
Dr. Paulo Fonseca - CRO PE 5329 
 
Duração: 12 meses
Carga Horária: 188 horas

Dentística (Estética) 

Capacitação Profissional Capacitação Profissional

Docentes:
Prof. Dr. Sergio B. Martorelli - CRO/PE 3000
Prof. Dr. Paulo H. Cavalcanti - CRO/PE - 4614

Duração: 12 meses
Carga horária: 144 horas
Início: Junho/14

Inscrições abertas

Cirurgia
Oral Menor 

Docentes:
Prof. Túlio Pessoa de Araújo
CRO PE Nº 4286
e equipe

Curso com aulas Teóricas,
Laboratoriais e Clínico

Duração: 12 meses 
(módulos mensais)
Carga horária:192 horas
Inscrições abertas

Prótese Fixa

Capacitação Profissional Capacitação Profissional

CPO
Centro de pós-graduação

em Odontologia

 
Docentes:
Prof. Guaracy Lyra Jr - CRO PE Nº 4355
Prof. Ney Tavares - CRO PE Nº 9889

Professores Convidados:
Prof. Bruno Pato (SP) - CRO SP 74171
Prof. Bruno Gribel (SP)

Clínica / Teórica / Prática
Duração: 12 meses
Carga horária:96 horas
Inscrições Abertas!

Ortolingual
para especialista

Capacitação Profissional

Docentes:
Profª. Ana Melo Valença - CRO PE Nº 4412
Profª Andréa Becker - CRO PE Nº 8178
Convidadas:
Dra. Daniela Feitosa  - CRO PE 6667
Dra Márcia Silveira - CRO PE 2803

Duração: 12 meses
Carga horária: 144 horas

Periodontia 

Capacitação Profissional

 
Docentes:
Profª. Paula Valença - CRO PE Nº 5861
Profª Alice Barreira - CRO PE Nº 5797

Módulos mensais
Duração: 12 meses
Carga horária:192 horas

Inscrições Abertas!

Odontopediatria
Capacitação Profissional

Especialização em Especialização em Especialização em Especialização em Especialização em




