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A revista tem sido muito útil para pessoas leigas como eu que precisam de informações menos técnicas. Aguardo 
ansiosa o próximo número.

Maria de Lourdes Mello – Fortaleza (CE)

Este espaço é dedicado 
ao leitor. Mande sua 
mensagem para o e-mail 
revista@cfo.org.br 
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// EDITORIAL

ueremos, nesta edição, parabenizar a todos os 
Cirurgiões-Dentistas pelo seu dia, comemorado 
em 25 de outubro! A melhor forma de comemo-

rar é lembrarmos o resultado da Pesquisa do CFO 2014 
encomendada ao Datafolha, quando o profissional rece-
beu nota 9,0 pelo seu atendimento. Isso é uma prova de 
que a competência e o profissionalismo são marcas posi-
tivas da Odontologia brasileira.

O CFO já atingiu a idade da maturidade, 51 anos. Dessa 
história fazem parte os grandes cirurgiões-dentistas 
que iniciaram a escalada, degrau por degrau, desde a 
fundação do Conselho, quando tudo ainda era mais di-
fícil. Esses idealizadores do futuro dedicaram sua pro-
fissão, a sua vida em família para juntos “pensarem” um 
Conselho que fosse justo para o CD, que engrandecesse 
seu país com a dedicação de toda a classe odontológica e 
que, acima de tudo, estivesse sempre a serviço do cida-
dão brasileiro.

Parabéns a todos os que lutaram pela regularização da 
profissão de Cirurgião-Dentista, dando início a toda essa 
grande história de sucesso. Parabéns a todos os Cirurgiões- 
Dentistas que em muito contribuíram para o engrande-
cimento da profissão. Parabéns aos grandes heróis do 
dia a dia de trabalho, que, nos bancos da saúde pública, 
com todas as dificuldades, com tantas pessoas para serem 
atendidas, com a falta de uma completa estrutura tiram 
as dores humanas, cuidam da moldura de um sorriso e 
que se preocupam com a saúde bucal do brasileiro e, por 
isso, recebem o reconhecimento do cidadão.

A população brasileira está carente dessa atenção, pois 
são merecedores de uma Odontologia pública, com os 
serviços de pronto atendimento, mas, por sua vez, os 
Cirurgiões-Dentistas (CDs) precisam da valorização da 
categoria, de estrutura e de melhores salários. Isso iria 
contribuir para que o CD se interessasse em morar em 
cidades do interior, que precisam de ações públicas na 

saúde bucal. Porém os baixos salários e a falta de estrutu-
ra são motivos para que os profissionais desistam de ir para 
essas localidades e se concentrem nas grandes capitais.

É com grande satisfação que a diretoria do CFO vem dizer 
a toda a sociedade o quanto estamos realizados com todas 
as grandes conquistas alcançadas até aqui, em benefício 
do cidadão brasileiro e do profissional da saúde bucal. 

Completamos, esse ano, 10 anos de Prêmio Brasil Sorri-
dente/Conselhos de Odontologia com número recorde de 
participações. Dessa forma, o Prêmio Brasil Sorridente 
realmente foi consolidado e os municípios já começam a 
se conscientizar dessa importância com a adoção de po-
líticas públicas para sua população. Tivemos cidades que 
participaram pela primeira vez e cidades que permane-
ceram com as ações e que foram vencedoras novamente. 
Isso nos traz a certeza de que estamos avançando, embo-
ra ainda tenha muito que fazer. 

O ano de 2015, também, foi ano de eleição para o plená-
rio federal no CFO. A disputa foi acirrada com ações que, 
muitas vezes, nos causaram indignação, mas superamos, 
e a chapa nº 1 foi a vencedora. O mais importante é que 
todos nós estamos dispostos a enfrentar JUNTOS, com 
todo o Sistema CFO/CROs, os novos desafios para que a 
Odontologia no Brasil continue sendo enaltecida. O tra-
balho feito com união é muito mais benéfico para a clas-
se e a sociedade. 

Como todos podem comprovar, o Conselho Federal de 
Odontologia vem trabalhando, diuturnamente, em prol da 
população, ao valorizar o Cirurgião-Dentista, continua- 
mente dentro das boas práticas administrativas. Muito 
temos feito com dedicação à classe odontológica para que 
a profissão esteja sempre destacada positivamente. 

Parabéns a todos os Cirurgiões-Dentistas que abraçam, de nor-
te a sul, esse nosso imenso Brasil. 

Parabéns a todos os CDs 
- desejamos um futuro 
promissor na profissão 

Q

Presidente do Conselho Federal  
de Odontologia

Ailton Diogo 
Morilhas Rodrigues
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// CIDADANIA
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tenção e Cuidado da Saúde Bucal da Pessoa com 
Deficiência é uma cartilha publicada pela Uni-
versidade Federal de Pernambuco (UFP) do – 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia elabora-
da pelos organizadores Arnaldo de França Caldas Jr. e 
Josiane Lemos Machiavelli. Para destacar esse estudo, 
a Academia Brasileira de Odontologia abordou o tema 
na Revista Virtual da ACBO, esse ano. “Esse trabalho vem 
ao encontro das grandes ações que dignificam a Odon-
tologia. É uma divulgação muito importante para toda 
a classe odontológica”, afirma o presidente do CFO,  
Ailton Morilhas.

A publicação, segundo os organizadores, tem o objetivo 
de apresentar o serviço odontológico e a abordagem em-
pregada no projeto de extensão Acolhendo Sorrisos Espe-
ciais, centro de referência no atendimento aos portado-
res de necessidades especiais (PNEs), situado em Pelotas/
RS e vinculado à Faculdade de Odontologia da Universi-
dade Federal de Pelotas (FOP/UFPel) e ao Centro de Es-
pecialidades Odontológicas (CEO) Jequitibá, da Secretaria 
Municipal de Pelotas.

Segundo a cartilha, PNE é todo usuário que apresente 
uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, 

de ordem mental, física, sensorial, emocional, de cresci-
mento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma 
situação odontológica convencional. Os avanços tecno-
lógicos, diz a publicação, têm garantido um aumento 
considerável na expectativa de vida dos PNEs, levando 
a um aumento desses indivíduos na população mundial. 
Segundo estudos citados na cartilha, aproximadamen-
te uma em cada seis crianças americanas tem alguma 
deficiência de desenvolvimento. No Brasil, o último re-
sultado do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE, 2010), mostrou 
que 23,9% da população brasileira possui algum tipo de 
deficiência.

Ainda de acordo com a cartilha, muitas pessoas – PNE 
encaixam-se no grupo de alto risco para a cárie e para a 
doença periodontal por diversos motivos, como falta de 
habilidade motora para manutenção de sua saúde bucal 
e uso de medicamentos que levam à redução do fluxo sa-
livar. Por esses motivos, deve-se ressaltar a importância 
de um acompanhamento odontológico desde o nasci-
mento até a idade adulta, com o objetivo de manter a 
saúde bucal e conter os fatores de risco que propiciam 
o aparecimento da doença cárie e periodontal bastante 
prevalente nesses pacientes. 

Uma Odontologia diferente para 
pessoas especiais

A
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esquisa do Conselho Federal de Odontologia (CFO), encomendada ao Datafolha, produziu dados que embasaram 
o documento  “O que esperamos do próximo Presidente do Brasil”, elaborado pelo CFO, junto a toda a classe 
odontológica. No documento, o CFO apresenta propostas da classe entregues à Presidência da República. 

Entre outros temas, o CFO se refere à categoria profissional dos trabalhadores na Odontologia, composta pelo Cirur-
gião-Dentista, pelo técnico em saúde bucal, pelo técnico em prótese dentária, pelo auxiliar em saúde bucal e pelo 
auxiliar em prótese dentária. 

O que esperamos do próximo presidente para valorizar a categoria?

P

O CFO e a Valorização da 
Categoria

DESAFIO RESULTADOS ESPERADOS AÇÕES RECOMENDADAS INDICADORES

ASSEGURAR O 
CONSELHO FEDERAL DE 
ODONTOLOGIA COMO 
ÓRGÃO REGULADOR DO 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL

 • Diminuir o risco de que a 
população não seja assistida 
quanto aos seus direitos. 

 • Aumentar a frequência da 
fiscalização do exercício 
profissional. 

• Preservar as atribuições do CFO 
no que diz respeito ao exercício 
profissional.

• Nenhuma agência reguladora 
com poderes superpostos ao CFO.

DESAFIO RESULTADOS ESPERADOS AÇÕES RECOMENDADAS INDICADORES

DESONERAÇÃO DA 
CARGA TRIBUTÁRIA 
SOBRE ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS EM SAÚDE

 • Diminuir o valor da alíquota 
tributária do Simples para o 
cirurgião-dentista.

• Incluir o cirurgião-dentista na 
Tabela IV do Simples Nacional 
(Supersimples) com alíquota de 
4,5%.

• Aprovação da alíquota de 4,5% 
para os cirurgiões-dentistas.

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) e os 27 Conselhos Regionais de Odontologia (CROs), criados pela Lei nº 4.324, 
de 14 de abril de 1964, e, posteriormente, instituídos pelo Decreto nº 68.704, de 3 de junho de 1971, formam, em seu 
conjunto, uma autarquia. Tanto o CFO quanto cada um dos CROs são dotados de personalidade jurídica de direito pú-
blico com autonomia administrativa e financeira.

A principal finalidade dos CROs é a supervisão da ética odontológica em todo o território nacional, zelando e traba-
lhando pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. Além da função institucional, o CFO tem sido 
grande parceiro do Ministério da Saúde (MS) na implantação das políticas públicas de saúde bucal, ampliando as suas 
funções de regulação, participando ativamente de conselhos, fóruns e iniciativas que conduzam o país à tão sonhada 
universalização da saúde pública.

Esperamos que a Presidente da República fortaleça o papel institucional do Conselho, dê proteção à sociedade, fazendo 
da interlocução com as categorias profissionais da Odontologia uma estratégia para a boa gestão dos recursos públicos 
aplicados na saúde bucal.

Entre as ações do CFO em valorização da classe estão os projetos de lei sobre a Odontologia do trabalho, a presença de 
um CD dentro das UTIs, a instituição da Semana Nacional de Prevenção ao Câncer, entre outras. O CFO trabalha junto 
ao Congresso Nacional em defesa de seus PLs a favor da Odontologia.

O CFO tem uma história de 50 anos em defesa da saúde pública, atuando em todo o país por meio dos CROs.

Leia mais na página 61 do documento “O que esperamos do próximo Presidente do Brasil” no site do CFO. 
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Odontologia: 
no exercício da 

profissão

Conselho Federal de Odontologia (CFO) e os 27 
Conselhos Regionais de Odontologia (CROs), 
criados pela Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, e, 

posteriormente, instituídos pelo Decreto nº 68.704, de 3 de 
junho de 1971, formam em seu conjunto uma autarquia.

A principal finalidade é a supervisão da ética odontoló-
gica em todo o território nacional, ao zelar e trabalhar 
pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem 
legalmente. O papel do CFO é legislar por meio de atos 
normativos, julgar processos éticos e centralizar as in-
formações sobre cursos de especialização registrados e 
reconhecidos, bem como sobre os mais de 473 mil profis-
sionais inscritos em todo o Brasil.

De acordo com a Lei nº 5.081/1966, o exercício da Odonto-
logia somente pode ser praticado por Cirurgião-Dentista 
habilitado, que possua diploma de graduação e registro 
no órgão de fiscalização (CRO).

O Conselho Federal de Odontologia é regido pelo Códi-
go de Ética Odontológica que regula os direitos e de-
veres do C irurgião-Dentista, dos profissionais técni-
cos e auxiliares, e das pessoas jurídicas que exerçam 

atividades na área da Odontologia, em âmbito público 
e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conse-
lhos de Odontologia, segundo suas atribuições especí-
ficas, como diz seu Art. 1º O código foi aprovado pela 
Resolução CFO nº 118/2012.

O Código de ética traz explícito que o objetivo de 
toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano. 
Caberá aos profissionais da Odontologia, como inte-
grantes da equipe de saúde, dirigir ações que visem 
a satisfazer as necessidades de saúde da população 
e da defesa dos princípios das políticas públicas de 
saúde e ambientais, que garantam a universalidade 
de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da 
assistência à saúde, a preservação da autonomia dos 
indivíduos, a participação da comunidade, a hierar-
quização e a descentralização político-administrativa 
dos serviços de saúde. 

Para engrandecer cada vez mais o exercício do profis-
sional da saúde bucal, o CFO acompanha todas as ações 
realizadas em nome da profissão. 

É o CFO a serviço do cidadão brasileiro! 

O
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// COMPARTILHE

CFO tem novo conselho a partir 
de dezembro

om 74% dos votos, o novo 
mandato caminha para 
a Odontologia do futuro.  

O novo plenário eleito do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO) vai 
trabalhar em prol da população, ao 
procurar, também, valorizar o pro-
fissional da saúde bucal.

Na certeza de um trabalho bem 
realizado e com dedicação em prol 
do cidadão brasileiro, a chapa 1 
venceu com 20 votos contra 7 da 
chapa 2, nas eleições para o ple-
nário do Conselho Federal, no dia 
de 15 de julho, em Brasília. “O que 
nos conforta é saber que teremos mais 
oportunidades para fazer uma Odon-
tologia melhor. Vamos trabalhar, cada 
vez mais, para colocar a Odontologia 
no patamar que ela merece, por meio 

dos nossos projetos de lei, dos traba-
lhos realizados em benefício da po-
pulação brasileira, com um mandato 
novo, com os esforços renovados e com 
o olhar no futuro da classe odontológi-
ca. Nessas eleições, quem venceu foi a 
população brasileira”, afirma o pre-
sidente do CFO, Ailton Morilhas.

De acordo com a convocação para 
as eleições do Plenário Federal para 
o mandato até 2018, o processo foi 
realizado com toda a legitimidade, 
obedecendo a todas as normas do 
CFO, dentro da legalidade dos votos 
com a participação dos 27 estados 
da Nação, representados por seus 
delegados-eleitores, eleitos pelos  
Cirurgiões-Dentistas de seus es-
tados. Com 74% dos votos, a chapa 
1 caminha para a Odontologia do 

futuro, que agrega valores de re-
novação, de muito esforço em prol 
do cidadão brasileiro, junto a todo 
o Sistema CFO/CROs. A votação foi 
acompanhada em outra sala do CFO, 
pelos presidentes dos CROs e pelos 
membros do Conselho Federal.

O novo plenário eleito do CFO vai 
trabalhar em prol da população, ao 
procurar, também, valorizar o profis-
sional da saúde bucal. “São muitas as 
ações já vitoriosas que em muito benefi-
ciaram o cidadão brasileiro. Mas, ainda há 
muito por fazer”, disse Dr. Ailton.

É com esse olhar que um novo 
mandato se vislumbra com a parti-
cipação de todo o sistema, voltado 
inteiramente para a população bra-
sileira. 

C
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CFO alerta sobre a qualidade de produtos 
usados em tratamentos dentários

ocê sabe o que existe dentro de sua boca? Mui-
tas pessoas não têm apenas os dentes, mas tam-
bém produtos que fazem parte de tratamentos. 

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) quer alertar as 
pessoas sobre os produtos chamados de componentes 
(pilar, parafusos e coroas estéticas, entre outras), apa-
relhos ortodônticos, próteses usados pelos Cirurgiões-
-Dentistas (CDs), que podem ser falsificados ou desqua-
lificados para o uso adequado no tratamento, trazendo 
sérias consequências para o paciente. 

Preocupado com a saúde bucal do cidadão, o CFO in-
forma à população sobre os cuidados que precisam ser 
observados na hora de introduzir algum produto na 
boca. O cidadão, cada dia mais, vem se conscientizando 
da necessidade de uma boa higiene bucal e conservação 
de sua dentição, principalmente, porque muitas pessoas 
passam pelo dissabor da perda dos dentes - o que dete-
riora o processo de mastigação e a qualidade de vida. 

É preciso chamar a atenção de todas as pessoas para a 
importância da qualidade desses produtos. A boca é a 
principal responsável, em todo o corpo, pela entrada de 
milhões de bactérias. Segundo pesquisas científicas re-
alizadas, com o tempo elas se multiplicam e se juntam 
formando as chamadas “colônias”, responsáveis pela 
formação da placa bacteriana que podem levar a infla-
mações da gengiva (gengivites), muito perigosas para o 
ser humano, causando a periodontite – uma doença que 
pode ter consequências graves –, pois a placa que se for-
ma junto às gengivas pode se soltar e cair na corrente 
sanguínea, causando sérias infecções como doença car-
díaca e pulmonar, entre outras. Isto poderá levar a pes-
soa à morte. 

O procedimento realizado com produtos sem qualidade 
é um dos caminhos mais perigosos para a saúde do cida-
dão. Em tratamentos com aparelho ortodôntico, o uso de 
aparelhos ilegais entre os adolescentes brasileiros, que, 

V
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muitas vezes, compram as “borrachinhas” em vendedo-
res não habilitados, está preocupando os Conselhos de 
Odontologia. A prática, muitas vezes, é feita sem o acom-
panhamento de um especialista, representando grave 
risco à saúde da população.

No caso de implantes, a folga que um produto desqualifi-
cado pode deixar entre o dente e o parafuso que segura 
o componente, na área periodontal abaixo da gengiva, 
pode virar um depósito de agentes nocivos. Segundo a 
Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipa-
mentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Labo-
ratórios (Abimo), no Brasil, já são cerca de 2,2 milhões de 
implantes e, ainda não é possível identificar a qualidade 
e o registro dos componentes classificados como “classe 
2”, que, uma vez falsificados, pode levar a pessoa a per-
der o implante, o dinheiro investido em tratamento, o 
tempo em que se perdeu sentido dor e, principalmente, 
a própria vida. Isso é grave!

Em qualquer procedimento, o material usado e, prin-
cipalmente, introduzido na boca do paciente deve ser 
qualificado pelos órgãos competentes. Segundo levan-
tamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), todos os produtos usados em tratamentos que 
entram em contato com o corpo humano devem ser re-
gularizados na agência.

O CFO se preocupa com o uso legalizado desses compo-
nentes que vêm sendo usados. No caso de implantes, 
inúmeros trabalhos foram realizados por meio dos 
pesquisadores Wilson Saluum, da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), e Carlos Elias, do Instituto 
Militar de Engenharia (IME), com embasamento e serie-
dade para que fosse desenvolvida a mais segura tecnolo-
gia de precisão e estabilidade mecânica e periodontal e 
em rastreabilidade, como a segurança e a durabilidade 
do produto e a segurança à vida do cidadão.

O paciente deve sempre estar atento a produtos que pro-
metem apenas um trabalho estético. Segundo os espe-
cialistas, uma bactéria bucal alojada no coração pode ser 
uma grave consequência causada pelo uso de produtos 
desqualificados pelas regras do setor.

Para preservar o sucesso do tratamento e a vida das pes-
soas em sua saúde periodontal, o Conselho Federal de 
Odontologia vem debatendo com a Abimo, com a Anvisa 
e com empresas do setor para proporcionar essa garan-
tia à população. Dentro dessa medida, a Anvisa adotou, 
em sua RDC nº 14, de 2011, da Diretoria Colegiada da 
Agência, o regulamento técnico com os requisitos para 
agrupamento de materiais de uso em saúde para fins de 
registro e cadastro e adota etiquetas de rastreabilidade 
para produtos implantáveis.

De acordo com o diretor conselheiro-titular da Abimo, 
Rodolfo Candia Alba Jr, especialista há mais de 20 anos 
na Implantodontia, o uso de produtos de qualidade 
preservam o tratamento por muito mais tempo, e não 
só valoriza o excelente trabalho do Cirurgião-Dentis-
ta, mas, principalmente, a vida humana. “Tudo é um 
serviço à Odontologia que salvaguarda a vida do paciente”, 
afirmou Rodolfo. A má qualidade do produto, popu-
larmente chamado de “pirata”, além de perigoso, não 
dá nenhuma garantia ao paciente. Segundo Rodolfo 
Alba Jr, é necessário que se preserve a Odontologia com 
seus resultados benéficos através de produtos com re-
gistros BPF (Boas Práticas de Fabricação), “o resultado será 
um bom vínculo de preservação do produto com o tratamento, 
com o profissional e com a saúde bucal e geral do paciente”, 
concluiu o conselheiro. 

No entanto, o paciente deve ser responsável por sua ple-
na saúde e procurar saber os riscos que corre, exigindo 
do seu Cirurgião-Dentista o uso de um produto sério, por 
meio de nota fiscal do produto e que esteja dentro das 
regras mínimas de segurança. 

Para alcançar esse grau de originalidade, a Abimo já 
procura adotar, no caso dos implantes, uma carteira de 
identificação do produto, contendo registro da Anvisa 
com o código de barra, empresa, condições e data, ela é a 
garantia do componente em uso. 

O CFO está atento à garantia de saúde de todo cida-
dão brasileiro. Por isso alerta: cuidado ao iniciar o 
tratamento, confie no seu Cirurgião-Dentista, mas 
exija sua garantia. Afinal, para você ter a boca sau-
dável, é preciso ficar de olho! 

Cirurgião-Dentista: procure 
SEMPRE trabalhar com empresa 
idônea na compra de seus 
produtos, com registro da Anvisa 
e etiqueta de rastreabilidade. 
Respeite seu paciente!

Paciente: ao iniciar o tratamento 
com o profissional de sua 
confiança, exija a etiqueta de 
garantia e rastreabilidade do 
produto. Zele por sua saúde!
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profissional da Odontologia é um cidadão apai-
xonado pelo que faz, pois é uma profissão que 
precisa de muita dedicação, estudos e atualiza-

ção. Mas, ao fechar a porta do consultório, o “cidadão” 
Cirurgião-Dentista se revela um desportista. A ala femi-
nina também não fica atrás, depois de um dia exaustivo 
no consultório, a Cirurgiã-Dentista abre a boca, mas é 
para cantar. Dessa forma, homenageamos a todos Cirur-
giões-Dentistas pelo dia 25 de outubro.

Aos 33 anos, o atleta Carlos Felipe Aguiar de Castro é mes-
tre em implantodontia e especialista em prótese den-
tária e, também, faixa preta de Jiu-jítsu. Trabalha em 
uma clínica de Odontologia e no Hospital Militar de 
Área de Brasília (HMAB), pelo Exército Brasileiro. Feli-
pe treina quatro vezes na semana, incluindo o sábado.  
“O Jiu-Jítsu é um esporte viciante. Se tenho algum tempo 
livre pego o kimono, que já fica no carro, e vou pra acade-
mia Gracie Barra, na Asa Norte, onde tenho todo o suporte 
dos professores e parceiros de treino, para manter a saúde 
em dia”, diz. 

Mas se engana quem pensa que a vida de um Cirurgião-
-Dentista e atleta é fácil. “A odontologia é uma profissão 
que exige muita dedicação e sempre foi prioridade em minha 
vida. Tudo que se faz em um consultório odontológico deman-
da tempo e muito trabalho, mas é preciso cuidar da saúde e o 
Jiu-Jítsu é uma excelente atividade física”, diz o atleta. “Dá 

pra conciliar? Tem que dar! Trabalho o dia todo e à noite, mas, 
na hora do almoço, corro para o treino. É impossível ficar sem 
treinar”, completa o atleta-dentista.

Assim como Felipe, muitos Cirurgiões-Dentistas se dedi-
cam aos esportes para manter a saúde física, trabalhan-
do o corpo, pois ficam muito tempo na mesma posição, 
com a coluna encurvada. Isso é importante, também, 
para manter a saúde mental, pois trabalham com pes-
soas que revelam ter medo da “cadeira do dentista” por 
essa razão, a paciência e a atenção são exercitadas nos 
momentos de relaxamento.

É exatamente assim com Jane Gonçalves, que canta des-
de os 4 anos de idade e escolheu a Odontologia como pro-
fissão. Hoje, a especialista em endodontia tenta conciliar 
as diversas atividades, como dona de casa, profissional e 
cantora gospel, no Mato Grosso. Recentemente, ela gra-
vou o álbum – EU SOU LIVRE, com repertório pop, mixado 
e masterizado nos EUA e gravado (a parte de cordas) na 
República Tcheca.

Para ela, ser Cirurgiã-Dentista, com certeza, é mais 
difícil do que cantar, pelo fato de ter muita responsa-
bilidade sobre a vida de alguém, e diz “mesmo que eu 
tenha duas profissões, dois talentos, procuro fazê-los da me-
lhor forma possível, segundo a palavra de Deus”, afirma a  
Dra. Jane, Cirurgiã-Dentista e cantora gospel. 

O

// CONSELHO EM PAUTA
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Comissão de Políticas Públicas de Saúde do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO) divulga, os cinco primei-

ros municípios classificados, por categoria, ao 
Prêmio Brasil Sorridente do CFO. Vinte estados 
e o Distrito Federal participaram do prêmio, 

criado pelos Conselhos Federal e Regionais de Odonto-
logia, concedido pelo CFO aos municípios brasileiros que 
se destacam na implantação e efetivação das políticas 
públicas locais de saúde bucal. “É com grande satisfação 
que completamos 10 anos de Prêmio, beneficiando inteira-
mente a população, tanto pela divulgação das melhores prá-
ticas em saúde bucal realizada pelos municípios, como pela 
entrega de um consultório odontológico para o município 
ganhador do 1º lugar. Com tudo isso, o cidadão brasileiro 
é quem ganha e o CFO cumpre sua missão institucional em 
prol da sociedade neste ano recorde de participações das ci-
dades. Parabéns aos municípios vencedores, às cidades que 
participaram e, principalmente, parabéns ao cidadão bra-
sileiro que ganha mais políticas públicas em sua cidade”, 
afirma o presidente do CFO, Ailton Morilhas.

A iniciativa tem o objetivo de incentivar ações de saúde 
bucal voltadas à população. Por isso, contempla cidades 
que se destacam na realização de práticas odontológicas 
bem-sucedidas. Na reunião da indicação, estavam pre-
sentes o presidente da Comissão, Marco Manfredini, e os 
membros Anselmo Calixto, Gabriela Gaspar, José Cláudio 
Pereira e Waldeyde Santos.

Entre os municípios com até 50 mil habitantes, o primei-
ro lugar foi para a cidade de Ibiporã, no Paraná. Em se-
gundo, São Gonçalo do Amarante, Ceará; e em terceiro, 
Pederneiras, do estado de São Paulo. O quarto e quinto 
lugares, respectivamente, foram para São Gonçalo do Sa-
pucaí, em Minas Gerais, e Porto Real, no Rio de Janeiro.

Na categoria de municípios com mais de 50 mil até 300 
mil habitantes, venceu Resende, no Rio de Janeiro. Var-
ginha, em Minas Gerais, e Chapecó, em Santa Catarina, 

ficaram em segundo e terceiro lugares respectivamente. 
Horizonte, no Ceará, conquistou o quarto e Primavera 
do Leste, no Mato Grosso, o quinto.

Na disputa por cidades acima de 300 mil habitantes,  
a capital do Amazonas, Manaus, foi a vencedora. São 
Bernardo do Campo, município do Grande ABC paulista, 
ficou na segunda posição. A terceira colocada foi Vitó-
ria, no Espírito Santo, seguida de Florianópolis (SC), em 
quarto. Curitiba (PR) ocupou a quinta classificação.

A primeira colocada de cada categoria na etapa nacional 
receberá um equipamento para consultório odontológi-
co com o patrocínio da empresa de equipamentos Dabi 
Atlante e um percentual de kits de higiene bucal para a 
população, da parceira Colgate-Palmolive.

Esta edição do Prêmio foi considerada também vitoriosa, 
uma vez que contou com maior participação de municí-
pios. Das 210 participações nos estados, 24 foram indi-
cados a integrar a etapa nacional, nas três categorias.  
O prêmio também contou com a participação efetiva, 
na divulgação, dos parceiros: Ministério da Saúde (MS) 
e dos Conselhos - Nacional dos Secretários de Saúde  
(CONASS) e Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(CONASEMS).

De norte a sul do país, a população dos municípios será 
a grande vencedora e beneficiada com políticas pú-
blicas em prol de seus cidadãos. O presidente da Co-
missão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Brasil 
Sorridente, Marco Manfredini, destaca que, “em 2015, o 
Prêmio Brasil Sorridente consegue uma implantação nacio-
nal efetiva, com a participação de 20 Estados e do Distrito 
Federal. Termos 210 municípios concorrendo e 48 seleciona-
dos é fruto do empenho do Sistema Conselhos e dos parceiros 
deste Prêmio”. 

Comunicação do CFO

A

Prêmio Brasil 
Sorridente / Conselhos 
de Odontologia: 
parabéns aos 
municípios vencedores 

 // MOTIVOS PARA SORRIR

AS CIDADES DE IBIPORÃ (PARANÁ), RESENDE (RIO DE JANEIRO) E MANAUS (CAPITAL DO AMAZONAS) 
GANHARAM A PRIMEIRA POSIÇÃO DE SEUS GRUPOS.
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egundo a Pesquisa Feco-
mércio RJ/Ipsos 89,7% dos 
brasileiros já têm o hábito 

de fechar a torneira ao escovar os 
dentes. Este é um número positivo, 
que pode crescer ainda mais com a 
colaboração do Cirurgião-Dentista.

O profissional da saúde bucal já se 
preocupa com equipamentos que 
diminuam o fluxo de água ao aten-
der o paciente. O cidadão também 
deve ficar atento para fechar a tor-
neira ao escovar os dentes. O volu-
me de água que corre da torneira, 
enquanto a higienização é feita,  
é desperdiçado.

Uma Pesquisa nacional sobre Con-
sumo Consciente, realizada pela 

Fecomércio RJ/Ipsos, recentemen-
te, revela que apenas um em cada 
dez brasileiros (11%) lava a calçada 
com jato de água. No ano passado, 
um em cada quatro (25%) mantinha 
esse hábito. Movimento semelhante 
foi observado para os que lavam o 
carro com mangueira: em 2014, so-
mavam 20% e agora, foram reduzi-
dos a 10%. Essas duas atividades re-
gistraram os menores percentuais 
desde o início do levantamento – 
em 2007.

A pesquisa é realizada anualmen-
te com 1,2 mil entrevistados de 72 
cidades brasileiras. A Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Distrito Federal (Fecomér-
cio-DF) é um órgão sindical de grau 

superior não estatal. É responsável 
por administrar, no DF, o Sistema 
Fecomércio. Fazem parte desse sis-
tema, além da própria federação, o 
Instituto Fecomércio (IF), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac) e o Serviço Social do Co-
mércio (Sesc).

Cirurgião-Dentista alerte seus pa-
cientes para a importância desse 
hábito, que é tão simples quanto 
fundamental para a preservação 
dos nossos recursos hídricos.

Consumo consciente: feche a torneira 
para fechar com essa ideia.

 
Fonte: Fecomércio RJ. 

S

// FIQUE POR DENTRO

Você fecha a torneira  
ao escovar os dentes? 
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estomatologia é a especialidade responsável 
pelo diagnóstico e tratamento das doenças da 
boca. A Sociedade Brasileira de Estomatologia 

e Patologia Oral (Sobep), com 41 anos de fundação, é a 
entidade representativa dos especialistas brasileiros 
em estomatologia e patologia oral. Estas duas especia-
lidades são reconhecidas pelos órgãos competentes de 
regulação profissional e seus profissionais trabalham 
em prol do cidadão brasileiro, tanto no serviço públi-
co quanto privado de saúde do país, integrando-se com 
todas as especialidades do campo da saúde. Segundo o 
CFO, hoje no Brasil atuam 881 estomatologistas.

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) e a Sobep se 
reuniram para conversar sobre essa habilitação do Cirur-
gião-Dentista na Odontologia hospitalar, como também 
no reconhecimento da especialidade para os odontólogos 
egressos de cursos em residência multiprofissional – que 
apresentem conteúdo compatível com a formação de esto-
matologista. As residências multiprofissionais têm como 
uma de suas características fundamentais proporcionar 
uma formação integrada do Cirurgião-Dentista com as de-
mais profissões do campo de saúde.

Segundo a Dra. Águida Miranda, da Sobep, defende-se 
que há a necessidade de formação complementar para 
a atuação em ambiente hospitalar para a maioria dos  
Cirurgiões-Dentistas (CDs) e de regulamentação para essa 
formação, para a definição de quais os conhecimentos os 
CDs devem ter para atuação em hospital dada a complexi-
dade dos pacientes a serem atendidos em tal ambiente.

O presidente da Sobep e professor da Universidade do 
Paraná (UFPR), Cassius Torres, conversou com a Odonto-
logia em Revista:

1) Na Odontologia, qual a importância da Estomatologia 
como especialidade?
CT – A estomatologia é a especialidade que melhor faz 
a interface entre a Odontologia e a Clínica Médica. Por 

ser uma área abrangente, o profissional, ao trabalhar 
em uma região tão específica como a boca, não pode 
perder de vista o contexto geral de saúde do indivíduo. 
Estas características, desde a graduação, contribuem de 
maneira decisiva no perfil do profissional graduado em 
Odontologia. 

2) Quais os principais campos de atuação de um estomato-
logista dentro da Odontologia?
CT – A odontologia em ambiente hospitalar promete ser 
um importante mercado para as especialidades odonto-
lógicas e, dentre elas, o estomatologista tem uma maior 
familiaridade com este espaço de trabalho. Ainda, na 
Odontologia, atua na expansão da atenção de média 
complexidade representada por unidades, tais como os 
centros de especialidade odontológica que, por lei, obri-
gatoriamente devem realizar tratamento de doenças da 
boca e prevenção do câncer bucal.

3) Que desafios a especialidade enfrenta na Odontologia?
CT – Na pós-graduação, a estomatologia precisa en-
contrar alternativas para o reconhecimento de espe-
cialistas, tais como aqueles egressos das residências 
multiprofissionais. Já no ensino de graduação, é pre-
ciso garantir que este seja direcionado ao treinamen-
to do generalista. Que ele seja capaz de reconhecer e 
tratar as doenças mais frequentes da boca e a diag-
nosticar precocemente as condições graves com ma-
nifestação bucal.

4) Qual o mercado de trabalho para esta área?
CT – Ela pode ser exercida em consultórios no tratamen-
to ambulatorial de casos de doenças da boca e também 
em clínicas multiprofissionais e hospitais, tais como 
na atenção em saúde bucal de pacientes com histórico 
médico complexo. Outra área de crescente demanda 
são os Centros de Especialidade Odontológica (CEOs). 
Já são mais de 1000 CEOs no país e todos, pela legisla-
ção, devem obrigatoriamente ofertar serviços de es-
tomatologia. 

Nesta edição, iniciamos uma série de reportagens sobre as especialidades da Odontologia, 
para que todos conheçam melhor o universo da saúde bucal. A estomatologia abre a 
série pela curiosidade de sabermos: o que trata essa especialidade?

 // ENTREVISTA

Estomatologia: o cuidado com 
as doenças da boca

A
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// VOCÊ SABIA?

Escovas no 
banheiro: cuidado! 
 
Deixar escova de dente exposta 
no banheiro, principalmente per-
to do vaso sanitário, pode ser um 
perigo. Bactérias, fungos e ger-
mes podem contaminar sua es-
cova sem você perceber. A maior 
incidência é após acionada a des-
carga do vaso. As gotas saídas do 
vaso podem atingir até 6 metros 
de altura. Fique alerta!

Museus de 
Odontologia
 
Em agradecimento ao valor cul-
tural da preservação da memória 
odontológica, o CFO entregou 
medalha comemorativa e Diplo-
ma de Menção Honrosa aos seis 
museus brasileiros que tratam do 
tema “Odontologia” nos estados 
do Rio Grande do Norte, São Pau-
lo, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais.

Brasil: maior 
número de 
Cirurgiões-Dentistas 
no mundo
 
O Brasil possui cerca de 280 mil Ci-
rurgiões-Dentistas, sendo que as 
maiores concentrações estão nos es-
tados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. O CFO trabalha no pro-
grama de “interiorização” para levar 
o CD aos lugares onde a população 
tem pouco acesso.
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CRO-Acre
Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas
Site: www.croac.org.br

CRO-Alagoas
João Alfredo Tenório Lins Guimarães
Site: www.croal.org.br

CRO-Amapá
Raimundo Nazareno de Souza Ávila
Site: www.croap.org.br

CRO-Amazonas
João Batista Figueiredo Franco
Site: www.croam.org.br

CRO-Bahia
Antônio Fernando Pereira Falcão
Site: www.croba.org.br,

CRO-Ceará
Eliardo Silveira Santos
Site: www.cro-ce.org.br

CRO-Distrito Federal
Samir Najjar
Site: www.cro-df.org.br

CRO-Espírito Santo
Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro
Site: www.croes.org.br

CRO-Goiás
Jean-Jacques Rodrigues
Site: www.crogo.org.br

CRO-Maranhão
José Marcos de Matos Pinheiro
Site: www.croma.org.br

CRO-Mato Grosso
Luiz Evaristo Ricci Volpato
Site: www.cromt.org.br

CRO-Mato Grosso do Sul
Francisco Carlos Grilo
Site: www.croms.org.br

CRO-Minas Gerais
Luciano Elói Santos
Site: www.cromg.org.br

CRO-Pará
Roberto de Sousa Pires
Site: www.cropa.org.br

CRO-Paraíba
Abraão Alves de Oliveira
Site: www.cropb.org

CRO-Paraná
Roberto Eluard da Veiga Cavali
Site: www.cropr.org.br

CRO-Pernambuco
Rogério Dubosselard Zimmermann
Site: www.cro-pe.org.br

CRO-Piauí
Antônio Francisco Costa
Site: www.cropi.org.br

CRO-Rio Grande do Norte
Gláucio de Morais e Silva
Site: www.crorn.org.br

CRO-Rio Grande do Sul
José Maria Holderbaum
Site: www.crors.org.br

CRO-Rio de Janeiro
Outair Bastazini
Site: www.cro-rj.org.br

CRO-Rondônia
Hailton Cavalcante
dos Santos
Site: www.cro-ro.org.br

CRO-Roraima
Rodrigo Ivo Matoso
Site: www.crorr.org.br

CRO-Santa Catarina
Élito Araújo
Site: www.crosc.org.br

CRO-São Paulo
Claudio Yukio Miyake
Site: www.crosp.org.br

CRO-Sergipe
Anderson Lessa Siqueira
Site: www.crose.com.br

CRO-Tocantins
Juliano do Vale
Site: www.cro-to.org.br

//CONSELHOS REGIONAIS



CIRURGIÃO-DENTISTA

Parabéns a todos os Cirurgiões-Dentistas brasileiros!

UMA HOMENAGEM

SAÚDE BUCAL COM SERIEDADE E COMPETÊNCIA


