
JORNAL DO

Órgão de Informação do Conselho Regional de Odontologia de Goiás
ANO XXII - Nº 72

JUNHO/2016

RETROSPECTIVA
2014/2016



03Goiânia, Junho / 201602

DIRETORIA
Presidente: CD-Jean-Jacques Rodrigues-CROGO-5215
Secretário: CD-Delcides Ferreira de Paula Júnior-CROGO-4063
Tesoureiro: CD-Aldemiro Nunes Martins-CROGO-3905

MEMBROS EFETIVOS
CD-Maria Aparecida Rios da Silva-CROGO-2502
CD-Rodrigo Abreu Simões-CROGO-5229

MEMBROS SUPLENTES
CD-Arlonn Gomes de Santana-CROGO-9685
CD-José Machado Júnior-CROGO-4418
CD-Juliana Calixto Ribeiro de Araújo-CROGO-9540
CD-Juliana Cândida Gomes-CROGO-6726
CD-Juliana Nunes Ferreira-CROGO-9895

COMISSÕES

Comissão de Tomada de Contas
CD-Rodrigo Abreu Simões-CROGO-5229 (Presidente)
CD-José Machado Júnior-CROGO-4418
CD-Juliana Cândida Gomes-CROGO-6726

Comissão de Ética
CD-Maria Aparecida Rios da Silva-CROGO-2502 (Presidente)
CD-Juliana Nunes Ferreira-CROGO-9895
CD-Juliana Calixto Ribeiro de Araújo-CROGO-9540
CD-Arlonn Gomes de Santana-CROGO-9685

Comissão de Ética – Câmaras de Instrução
1º Câmara de Instrução
CD-Maria Aparecida Rios da Silva-CROGO-2502 (Presidente)
CD-José Machado Júnior-CROGO-4418
CD-Arlonn Gomes de Santana-CROGO-9685
CD-Célia Moreira da Silva-CROGO-2176
CD-Clóvis Martins da Silva-CROGO-1810

2º Câmara de Instrução
CD-Juliana Nunes Ferreira-CROGO-9895 (Presidente)
CD-Kathia Fernandes Muricy Rodrigues-CROGO-3019
CD-Lilyan Oliveira Silvério-CROGO-3701
CD-Helenita Moreira-CROGO-2498

3º Câmara de Instrução

Comissão dos Técnicos em Prótese Dentária
TPD-Lizandro Antônio Costa-CROGO-TPD-007 (Presidente)
TPD-Sebastião Jorge Antônio Fernandes-CROGO-TPD-41

Comissão dos Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal
TSB-Maria de Fátima Veloso-CROGO-TSB-90 (Presidente)
ASB-Rosenilda Francisca Mariano-CROGO-TSB-220
TSB-Shirlei Maria Dionísio Martins-CROGO-TSB-666
ASB-Wania de Kassia Martins-CROGO-ASB-168

Comissão de Políticas Públicas de Saúde
CD-Arlonn Gomes de Santana-CROGO-9685 (Presidente)
CD-Juliana Calixto Ribeiro de Araújo-CROGO-9540
CD-Juliana Nunes Ferreira-CROGO-9895 

Comissão de Odontologia do Esporte
CD-Márcio Gomes de Souza-CROGO-4613 (Presidente)
CD-Giovanna Rocha Leão Bueno-CROGO-6225
CD-Paulo Vieira Júnior-CROGO-8634

Comissão de Odontologia Hospitalar
CD-Antônio Bauer Maciel Batista-CROGO-3482 (Presidente)
CD-Martine Rezende Faria Pinto-CROGO-5466 (Membro)
CD-Maria Mônica Barbosa Caixeta-CROGO-2586 (Membro)

Comissão de Licitação
CD-Anselmo Calixto - CROGO-2137 (Presidente)
Oneida Aparecida Mesquita de Paula - Funcionária
Ruth Ivani Marques de Carvalho - Funcionária

ASSESSORIA JURÍDICA
ADV-Ismar Estulano Garcia - OAB/GO-2399
ADV-Ismara Estulano Pimenta - OAB/GO-24078

GERENTE EXECUTIVA
Oneida Aparecida Mesquita de Paula

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Lucielle Bernardes - GO - 01171 JP

DELEGACIAS REGIONAIS

Delegado Regional de Anápolis
CD-Weber Adorno Silva – CROGO-3297

Delegado Regional de Rio Verde
CD-Leandro Oliveira Dias – CROGO-9453

Delegado de Itumbiara
CD- Túlio Humberto Spini– CROGO-3609

Delegada Regional de Porangatu
CD- Ana Flávia Felipe Bailão de Barros – CROGO-4819

Delegado Regional de Catalão
CD- Nesser Peixoto Ribeiro – CROGO-2521

Delegacia Regional do Entorno do Distrito Federal (Luziânia)

Delegacia Regional do Vale do São Patrício (Ceres/Rialma)

Designer gráfico: Helder Mello

Tiragem: 17.000 exemplares

Gráfica: Gráfica e Editora Gráfica Sete Ltda.

Endereço: Avenida T-2,
nº 1.381, Setor Bueno,
Goiânia - GO CEP 74 210-010
Caixa Postal 517
Telefone: (62) 4006-7500
Fax: (62) 4006-7505
E-mail: crogo@crogo.org.br
Veja a edição on-line no site: www.crogo.org.br

JORNAL DO

Órgão de Informação do Conselho Regional de Odontologia de Goiás

Edição de Balanço da Gestão 2014/2016

CD - Maria Aparecida Rios da Silva - CROGO - 2502 (Presidente)
CD - Lilyana Oliveira Silvério - CROGO - 12692
CD - Moacir Moreira Camargo - CROGO - 2688
CD - Paulo César Finocchio - CROGO - 5631

Nesse momento, dirijo a você, 
colega, para fazer um pedido: 
envolva-se, participe, acompanhe 

os movimentos e acontecimentos da 
Odontologia no nosso estado e em nível 
nacional. Somente com participação, 
podemos avaliar e intervir nas decisões e 
nos rumos da nossa profissão.

As entidades e as instituições são 
ferramentas que devem ser bem usadas 
para produzir um resultado positivo. 
Assim como uma espátula ou uma fresa, 
que mesmo sendo de boa qualidade, 
não produzem um bom resultado se não 
tiverem mãos habilidosas para conduzi-
las. Nossas entidades não vão produzir 
nenhum resultado positivo por si só sem a 
participação de todos!

Digo isso para reafirmar o que tenho 
falado há algum tempo. Sem unidade, 
envolvimento, dedicação e um espírito de 
corpo em torno de um objetivo comum, de 
pouco adiantam  as ações desenvolvidas 
pelas entidades. É preciso que a categoria 
se torne protagonista da sua história!

Chegamos ao Conselho com a proposta 
de representar você, colega, e assim o 
fizemos. Esta Diretoria esteve presente e 
emitiu sua opinião, seja presencialmente 
ou através de notas em todas as situações 
nas quais a Odontologia foi debatida.

Enfrentamos várias dificuldades de 
ordem técnica, que consumiram muita 
energia deste valoroso grupo, o qual 
esteve à frente do CROGO na Gestão 
2014/2016. Mas com muita determinação, 
iniciamos uma estratégia de solução das 
questões internas e buscamos representar 
a categoria e atuar incessantemente pela 
valorização profissional.

Quem acompanha as notícias do 
CROGO pode perceber esse trabalho 
através de diversas e inúmeras notícias 
das ações desenvolvidas em favor da 
Odontologia, como a conquista da 
obrigatoriedade de prescrição dos agentes 
clareadores; Operação Hipócrates, 
da Delegacia Estadual de Defesa do 
Consumidor (DECOM), à época chefiada 
pelo Dr. Eduardo do Prado, em parceria 
com o CROGO e as Vigilâncias Sanitárias 
de Goiânia e Aparecida de Goiânia; a 
conquista das próximas eleições via 
internet, onde será possível o profissional 
votar de qualquer local que tenha acesso à 
rede mundial de computadores.

É preciso que a categoria se torne 
protagonista da sua história!

EDITORIAL

Nossa gestão fez uma administração 
transparente e participativa. Buscamos 
unir as entidades para, juntos, definirmos 
alguns assuntos que dizem respeito à nossa 
profissão. Outro ponto foi o zelo com as 
finanças do CROGO. Todos os diretores, 
inclusive os conselheiros suplentes, 
tiveram uma preocupação constante em 
cuidar bem do patrimônio da Odontologia. 
Afinal, o CROGO é um órgão público, mas é 
considerado por todos  a entidade “mãe” 
da Odontologia.

Gostaria de aproveitar esse momento 
para atestar a idoneidade de todos os 
diretores do Conselho, efetivos e suplentes, 
e do seu esforço para fazer o melhor para 
o CROGO e, consequentemente, para a 
Odontologia. Aproveito também para 
reafirmar perante a Odontologia Goiana a 
minha honestidade e probidade em todos os 
atos que pratiquei nos 14 anos em que estive 
no CROGO. Nunca pratiquei um ato sequer 
que possa ser interpretado como irregular 
ou ilegal. Mesmo que exista uma multa 
do TCU contra mim, por um ato que não 
pratiquei, e que em nada interferiu na vida 
do Conselho  nem na minha, uma vez que  
não houve danos ao erário do CROGO nem 
benefício para mim. Motivo este que recorro 
desta decisão e recorrerei até a última 
instância em nome da minha honra, por 
ser o meu nome o meu maior patrimônio. 
Gozo plenamente dos meus direitos civis e 
políticos. Portanto, sou ficha limpa! 

E por último, quero dizer do respeito 
e da dedicação com que procuramos 
conduzir nossas ações. Buscamos 
proporcionar a participação e valorização 
de todos os inscritos, profissionais, 
técnicos e auxiliares, com a representação 
junto aos órgãos públicos e instituições, 
promoção de uma grade variada de 
cursos e a aproximação com os inscritos, 
principalmente do interior, através do CRO 
ITINERANTE.  

Diante de tudo isso e do nosso 
comprometimento com a categoria, nossa 
mensagem não poderia ser outra: a de 
desejar que a nova gestão obtenha sucesso 
e que a Odontologia continue galgando o 
seu caminho de destaque na sociedade e 
servindo bem a nossa população.

Jean-Jacques Rodrigues
Em nome da Diretoria 
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No decorrer do mandato da 
atual Diretoria, o CROGO 
realizou cinco edições do 

projeto Gestão Itinerante, nas 
cidades de Jataí, Porangatu, São 
Luís de Montes Belos, Pires do Rio 
e Formosa. “Para exercer bem o seu 
papel, o Conselho Regional precisa 
estar onde o profissional inscrito 
está. Por isso, a atual Diretoria se 
preocupou com a descentralização 
do CROGO”, afirma o presidente 
Jean-Jacques Rodrigues.

Desde que tomou posse, em 
julho de 2014, a atual Diretoria 
percorreu algumas cidades do 
interior do estado para ouvir os 
anseios e sugestões dos profissionais 
da Odontologia. A retomada do 
projeto Gestão Itinerante foi uma 
oportunidade para garantir a todos 
esses profissionais a oportunidade 
de reivindicar, sugerir e se atualizar 
profissionalmente. 

O CROGO também buscou 
parceiros, como a Associação 
Brasileira de Odontologia – Seção 
Goiás (ABO-GOIÁS) e o Sindicato dos 
Odontologistas no Estado de Goiás 
(Soego), para enriquecer ainda mais 

O CROGO comemorou o Dia do Dentista, celebrado 
em 25 de Outubro, com a primeira caminhada Sorriso em 
Movimento, em conjunto com a ABO –Goiás e também 
com os parceiros Laboratório Apsen, Oral-B, Uniodonto, 
Associação Brasileira de Halitose (ABHA) e Associação de 
Combate às Deformidades Faciais (Reface).

Foi oferecido um café da manhã aos inscritos e 
entregues kits gratuitos de participação contendo 
camiseta, squeeze, toalha fitness e escova de dente. Após 
orientações, o grupo foi para a pista de cooper da Avenida 
Itália, Jardim Europa, em Goiânia, para aquecimento e 
início da caminhada.  

Com o evento, o CROGO e a ABO Goiás buscaram 
ressaltar a importância do cirurgião-dentista no contexto 

o conhecimento dos profissionais e 
buscar a troca de experiências entre 
eles, fundamental no processo de 
aprendizado.

Durante as cinco edições, foram 
oferecidos cursos e palestras aos 
participantes, ministrados por 
renomados profissionais. A todos 
eles -  Eduardo Lúcio Franco, Lúcio 
José Monteiro, José Augusto 
Milhomem da Mota, Sicknan 
Soares da Rocha, João Batista de 
Souza, Paulo Ênio Garcia da Costa 
Filho, Dhiogo Ribeiro de Souza e 
Murillo Martins Leite -, os nossos 

sinceros agradecimentos.  
Também foi oferecido 

aos participantes diversos 
serviços, entre eles: inscrições 
(CDs, TPDs, TSBs, APDs, ASBs, 
Clínicas, Laboratórios e Dentais), 
atualização de endereço, 
segunda via de documentos e 
declarações, regularização da 
situação financeira e tira-dúvidas. 
O CROGO agradece a todos 
que participaram dos cursos e 
palestras e os que se envolveram, 
direta ou indiretamente, com o 
projeto.

Participantes, em Formosa, com os palestrantes do evento

Dia do Dentista
é comemorado com caminhada

da sociedade, aproximando as entidades da comunidade, e, 
assim, valorizar e homenagear todos os cirurgiões-dentistas 
pelo seu dia, oficialmente comemorado em 25 de outubro.

Caminhada, com a presença de Jean-Jacques (no meio), homenageou a 
categoria

CROGO realiza cinco edições do Gestão Itinerante
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Palestras aos 
profissionais de 

Odontologia 
Com o objetivo de proporcionar a troca de 

conhecimento e de experiência, a atual gestão do 
CROGO promoveu diversas palestras ao profissional 
da Odontologia, nos últimos dois anos, através de 
parcerias.

Uma das primeiras palestras, em setembro de 2014, foi 
sobre o  “Gerenciamento de Resíduos”, assunto que exige 
muita responsabilidade e seriedade dos  profissionais 
de Saúde. Uma parceria entre o Conselho, o Soego e 
a Federação dos Hospitais, Laboratórios, Clínicas de 
Imagem e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no 
Estado de Goiás (Fehoesg). A palestra foi ministrada pela 
professora Luciene Paiva da Silva Potenciano, especialista 
em Enfermagem do Trabalho e Controle de Infecção 
Hospitalar.

Outra palestra ministrada, em parceria com o Sebrae-
GO, tratou do tema ‘Inovação em Tempo de Crise’, com 

o analista de inteligência de mercado, Wilson Henrique 
Stival, em novembro do ano passado. Também em 
parceria com o Sebrae, foi realizada a palestra ‘Estratégias 
Empresariais – Planejando o Futuro’, com a psicóloga 
Margareth Ribeiro.

Para ajudar o profissional da Odontologia em relação à 
sua Declaração de Imposto de Renda, o CROGO promoveu 
duas palestras sobre o tema: uma em março de 2015 
e a outra, em março de 2016. Ambas tiveram como 
palestrante o  supervisor do Imposto de Renda da Receita 
Federal em Goiânia, Jorge Francisco Martins. 

Supervisor da RF, Jorge Francisco, durante palestra aos profissionais no CROGO

No relacionamento entre os inscritos,  
sejam pessoas físicas ou jurídicas,  
serão mantidos o respeito,  a lealdade 

e a colaboração técnico-científica. 
Esses são princípios que deveriam nortear 

qualquer profissão ou relacionamento.  E 
a nossa profissão,  a Odontologia,  deveria 
ser calcada nesses alicerces tão ricos no 
cumprimento de nosso ofício e na construção 
de nossas relações com nossos colegas. 

Agir de forma respeitosa, digna, honesta 
e, sobretudo, ética,  é nossa responsabilidade 
e nossa obrigação. É também a garantia de 
evitar situações danosas e indesejáveis. 

É sempre prudente lembrar que o 
respeito e a dignidade precisam ter lugar 
especial em nossas atitudes,  haja vista serem 
os protagonistas do sucesso de qualquer 
relação interpessoal. O nosso colega 

Odontologia & Ética

cirurgião-dentista não deveria ser visto como 
um rival, tampouco um inimigo. Deveria sim 
ser tratado com a deferência legitimada por 
uma pessoa que também merece nossa 
consideração e o nosso respeito. 

O Código de Ética Odontológico (CEO) 
deveria ser visto insistentemente,  pois 
ele reúne ferramentas importantes para o 
entendimento, bem como o exercício de uma 
Odontologia comprometida e sustentada 
por uma conduta ética.  

Só assim,  poderemos nos realizar 
como verdadeiros cirurgiões-dentistas e 
exercermos uma Odontologia forte e para 
todos.

Ainda sobre ética, participo a todos que 
trabalharam esses dois anos em equipe 
para que os processos fossem concluídos 
mas, principalmente, para que os anseios 

fossem atendidos e os relacionamentos, 
restabelecidos. Estou certa de que nossa 
missão foi realizada, nossas decisões foram 
sensatas, justas e pautadas no respeito e 
no propósito maior de esclarecer e orientar, 
tanto os cidadãos quanto os cirurgiões- 
dentistas. 

Nesse momento, agradeço a toda a 
equipe que,  junto comigo, não se apartou em 
nenhum momento de um comportamento 
digno e desinteressado e que muito ofereceu 
para fortalecer a ética na Odontologia.

Artigo 12, do Código de Ética Odontológica

ü Audiências Realizadas: 62
ü Sessão de Julgamento: 50
ü Processos Éticos Abertos: 138

Balanço da Comissão de Ética - Gestão 2014/2016
ü Processos de Reabilitação Abertos: 10
ü Penas Pecuniárias: 28
ü Penalidades Aplicadas: 65

Observação: O número de penas aplicadas é superior ao número de sessões de julgamentos, 
pois existem processos com vários denunciados, recebendo estes diferentes penas.

Maria Aparecida Rios, presidente da Comissão 
de Ética do CROGO
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A busca pela aprovação do piso nacional para 
os cirurgiões-dentistas fez parte da pauta 
de lutas da atual gestão do CROGO. Em 

novembro de 2014, o presidente do Conselho, 
Jean-Jacques, e o presidente do SOEGO, foram a  
Brasília, no Congresso Nacional para conversar com 
os deputados federais Vicente Cândido da Silva (PT-

O presidente do CROGO, Jean-Jacques Rodrigues, foi 
homenageado na sessão solene em comemoração aos 66 
anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 
dezembro de 2014, com a Medalha do Mérito Legislativo 
Pedro Ludovico Teixeira, maior honraria do Poder Legislativo.  

Jean-Jacques recebeu a honraria por sua atuação em prol 
da efetivação dos Direitos Humanos, especialmente por sua 
luta em defesa da Saúde Pública. A homenagem foi extensiva 
ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás.

Jean-Jacques e  José Milhomem, com dirigentes de classe, visitam o deputado Pepe Vargas, o relator do PL do Piso Salarial

Homenagem

SP), Pepe Vargas (PT-RS) e Mário Feitoza (PMDB-CE) 
tratar do assunto.

O projeto de lei nº 3.734/2008, caso aprovado, 
modificaria a Lei 3.999, de 1.961. Esta lei altera o 
salário-mínimo dos cirurgiões-dentistas e médicos. 
De acordo com o PL nº 3.734/2008, o piso salarial 
seria fixado em R$ 7 mil.

Presidente Jean-Jacques recebe medalha das mãos do  então deputado 
Mauro Rubem

Participação na Marcha Nacional 
em Defesa da Saúde do Brasil

No dia 1º de dezembro de 2015, o presidente Jean-
Jacques participou  da  mobilização contra o corte de 
recursos da União para a área da saúde, em Brasília, 
chamada de Marcha Nacional em Defesa da Saúde do 
Brasil. Trata-se do Movimento ‘Todos Pela Saúde’, em 
Defesa do SUS’. O CROGO se mobilizou, juntamente com 
os demais conselhos profissionais da área da  saúde, e 
foi à capital federal protestar contra o corte de recursos.

CROGO na luta pela aprovação do piso salarial 
para cirurgião-dentista no Congresso Nacional
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Em novembro de 2014, o CROGO 
enviou ofício ao prefeito de Goiânia, 
Paulo Garcia, recomendando pela 
sanção do Autógrafo de Lei nº 120, de 
22 de outubro de 2014, que especifica 
a obrigatoriedade de um profissional 
cirurgião-dentista nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais 
municipais da capital. 

Em janeiro do ano passado, as 

CROGO: por uma Odontologia melhor

Com o objetivo de ouvir as 
queixas e as necessidades dos 
profissionais da Odontologia 

goiana, a atual gestão do CROGO 
percorreu diversas cidades do estado, 
ao longo dos últimos dois anos.

Em dezembro de 2014, o presidente 
Jean-Jacques e o presidente do 
Soego, José Augusto Milhomem, se 
reuniram com os cirurgiões-dentistas 
da Secretaria Municipal de Saúde de 
Rio Verde para ouvir as demandas da 
categoria. 

Jean-Jacques foi convidado pela 
prefeita de Valparaíso de Goiás,  
Lucimar Conceição do Nascimento, a 
ministrar uma palestra aos cirurgiões-
dentistas da rede pública do município.

O presidente do CROGO também foi 
a Porangatu, em agosto de 2015, para 
uma audiência com o prefeito Eronildo 
Valadares. O objetivo do encontro 
foi o de apresentar uma pauta de 
reivindicações ao chefe do Executivo 

municipal, entre elas, data-base, 
reposição salarial, isonomia entre os 
contratos e os concursados, plano de 
carreira e adequação das condições de 
trabalho.

O CROGO esteve ainda em 
Itumbiara.

Cirurgiões-dentistas com prefeito de 
Porangatu, Eronildo Valadares (acima); na 
foto ao lado, Jean-Jacques com a prefeita de 
Valparaíso, Lucimar Conceição.

direções do CROGO e do 
Soego se reuniram com 
o secretário de Saúde de 
Goiás, Leonardo Vilela, para 
discutirem sobre o abono 
salarial para os cirurgiões-
dentistas da rede estadual, 
o retorno da gerência de 
Saúde Bucal e as vagas para 
Odontologista no concurso 
da Polícia Técnico Científica.

A atual Diretoria visitou também, 
em fevereiro de 2015, o serviço 
odontológico do Centro de Saúde Setor 
Rodoviário com o intuito de discutir 
problemas de cunho estrutural, entre 
eles: infiltração no telhado, mofo nas 
paredes, falta de sacos de lixo para 
descarte do resíduo comum, falta de 
papel toalha para as mãos e  abrigo do 
compressor.

Em março do mesmo ano, o 
presidente Jean-Jacques entregou 
ofício ao governador do estado de 
Goiás, Marconi Perillo, solicitando a 
reestruturação da Gerência de Saúde 
Bucal na Superintendência de Políticas 
de Atenção Integral à Saúde (SPAIS) da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). 
Para Jean-Jacques, a Saúde Bucal é 
uma política integral voltada para 
toda a população. “Possui muitas 
especificidades e depende de uma série 
de estrutura, que, sem uma Gerência, 
fica difícil viabilizar. Precisamos de 
autonomia, suporte técnico, enfim, 
precisamos da participação do estado, 
pois a Saúde Bucal é uma linha de 
cuidado. Ficar sem uma Gerência como 
essa é interferir no desenvolvimento 
da Saúde Bucal do Estado de Goiás”, 
afirmou.

Diretoria percorre cidades do interior 
para ouvir anseios dos profissionais
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Operação conjunta entre o CROGO, 
a Delegacia de Repressão a 
Crimes contra o Consumidor 

(Decon) e a Vigilância Sanitária dos 
municípios de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia,   denominada de ‘Operação 
Hipócrates’,  prendeu quatro falsos 
profissionais entre os meses de abril e 
julho de 2015, exercendo a Odontologia 
ilegalmente.  

Foram presos Jessé Moreira Santos, 
que atuava no Parque Trindade I, em 
Aparecida de Goiânia; José Rodrigues 
Tavares, no Bairro Goyá, em Goiânia; 
Alair Roberto de Paiva, que fazia 
atendimento no Jardim Caravelas, na 
capital; e Marcos da Cruz Rosa, que 
atuava no Jardim Nova Esperança, 
também em Goiânia. 

Em todas as ações, as condições 
de higiene dos ambientes em que 
atuavam os falsos profissionais eram 
deploráveis. Lixeiras com material 
anestésico expostas e próximas à cadeira 
odontológica, estufas enferrujadas, 
instrumentos sem esterilização, 
alimentos misturados à fabricação de 
próteses dentárias, agulhas utilizadas em 
pacientes acondicionadas em garrafas 
peti,  sanitários com equipamentos 
odontológicos, entre outras. 

Também foram encontrados 
materiais, como fôlderes e cartões de 
visitas, os quais ofereciam extrações, 
canal, obturações, bloco, ponte fixa, 
ponte móvel etc. No cartão de visita de 
José Rodrigues Tavares, havia o nome de 
uma cirurgiã-dentista, porém, esta não 
atendia no local indicado pelo cartão.

O CROGO repudia o exercício ilegal 

Falsos profissionais são presos na Grande Goiânia
da Odontologia. Somente pessoas 
habilitadas legalmente podem exercer 
a Odontologia, após o registro no 

respectivo Conselho Regional, conforme 
dispõem as leis nº 4.324/64 e nº 
5.081/66.

Eleições de 2018 serão online

A votação para a escolha de nova Diretoria  através da Internet foi pauta 
de discussão pelo Plenário do CROGO, em reunião realizada em maio de 2016.  
As próximas eleições, que serão realizadas em 2018, serão via Internet, de 
acordo com  a Resolução CFO-169/2015, publicada em 18 de dezembro de 
2015. Durante a reunião do Plenário, foi aprovada a deliberação para que o 
CFO licite a empresa responsável pelas eleições online. 

As eleições via internet são um desejo da atual Diretoria, que sugeriu, em 
fevereiro de 2015, em Plenária conjunta do CFO com os CROs, realizada em 
Brasília, mudanças no regimento eleitoral e também a votação online. “Na 
época da Plenária conjunta, ficamos satisfeitos por termos sido contemplados 
em todas as sugestões enviadas ao CFO e, mais ainda, pela aprovação 
nas mudanças do regimento eleitoral e pela criação da comissão para a 
efetivação da eleição dos Conselhos via internet. Há anos, esperávamos por 
essas mudanças e temos convicção de que, quando implantadas, facilitarão 
o processo, tornando proativo o andamento das atividades dos Conselhos”, 
afirma o presidente do CROGO. 

O CROGO está trabalhando para que as eleições online sejam uma realidade 
daqui a dois anos. Para isso, é imprescindível que os seus dados estejam 
atualizados junto ao banco de dados do CROGO.

PERIGO À SAÚDE
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O presidente do CROGO, Jean-
Jacques Rodrigues, marcou 
presença na solenidade que a 

presidente Dilma Roussef, atualmente 
afastada, sancionou a Lei Complementar 
147/2014, que universaliza o 
Supersimples, regulamenta o uso 
da Substituição Tributária e cria um 
cadastro único para micro e pequenas 
empresas. Foi através dessa lei, que 
mais de 140 atividades, entre elas, 
odontólogos, médicos, advogados, 
corretores, jornalistas, fisioterapeutas 
e engenheiros, puderam aderir ao 
Supersimples e passaram a pagar uma 
carga tributária diferenciada.

O CROGO, através de seu presidente, 
prestigiou a solenidade de entrega da 
9ª Edição do Prêmio Brasil Sorridente/
Conselhos de Odontologia, concedido 
pelo sistema CFO/CROs, em parceria 
com o Ministério da Saúde (MS), em 
setembro de 2014, em Florianópolis.  
Também participou da Assembleia 
Conjunta do CFO com os CROs, 
realizada em Florianópolis, para traçar 
e planejar as diretrizes gerais a serem 
desenvolvidas em conjunto pelos 
conselhos. 

A presidência participou ainda do 5º 

Participação atuante em eventos de interesse
do profissional da Odontologia

A atual gestão teve participação ativa em eventos, seminários, encontros, reuniões, entre outros, 
de interesse do profissional da Odontologia, de julho de 2014 a julho de 2016. 

Seminário Estadual de Coordenadores 
Regionais e Municipais de Saúde Bucal: 
Ampliação e Qualificação do Brasil 
Sorridente no estado de Goiás, realizado 
em setembro de 2014, para discutir o 
panorama das ações do Brasil Sorridente 
no estado de Goiás, avaliar os avanços e 
desafios para construção da Política de 
Saúde Bucal.

O presidente Jean-Jacques, a 
presidente da Comissão de Ética, Maria 
Aparecida Rios da Silva, e os conselheiros 
Juliana Cândida Gomes e José Machado 
Júnior participaram do III Congresso 
Brasileiro de Atenção Primária em 
Odontologia (III COBRAPO), realizado 

em Natal (RN), no mês de novembro de 
2014.

Diversos outros eventos contaram 
com a participação da Diretoria: 7º 
Encontro Nacional das Comissões de 
Odontologia Hospitalar dos Conselhos 
Regionais, em Curitiba (maio/2015); 
Conferência Temática ‘Cuidando da 
Saúde Bucal’ (maio/2015); 9ª Conferência 
Municipal de Saúde Gilson Carvalho 
(junho/2015); reunião do Projeto 
Vigifluor, na FO/UFG (setembro/2015); 
15ª Conferência Nacional de Saúde, em 
Brasília (dezembro/2015); 68ª Reunião 
Extraordinária do Conselho Municipal 
de Saúde de Goiânia (abril/2016).

Presidente Jean-Jacques na solenidade de sanção do SuperSimples, em Brasília

Dr. Jean-Jacques no lançamento do Programa GraduaCEO
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O CROGO participou, em setembro de 2014, 
da Estética Goiás, um evento organizado 
pela ABO-Goiás, realizado no Centro 

de Convenções de Goiânia. O Conselho contou 
com um estande à disposição dos congressistas 
e visitantes em geral com informações sobre a 
Fiscalização do exercício profissional. O enfoque 
maior foi em relação às propagandas e anúncios 
feitos nas mídias sociais, como Facebook, Twitter, 
Instagram, entre outras.  

O CROGO também marcou presença com 
um estande no 18º Congresso Internacional de 
Odontologia de Goiás (CIOGO), realizado em 

Presidentes e representantes de dez 
Conselhos Regionais das profissões da 
área da saúde, dentre eles, o CROGO, 
lançaram o Fórum dos Conselhos 
Regionais de Saúde do Estado de Goiás 
(FCRAS- GO). O objetivo do fórum é 
o desenvolvimento de um trabalho 
conjunto em defesa da saúde pública, 
de melhorias na saúde privada, de 
maior valorização dos trabalhadores 
da área e de mais qualidade nos cursos 
de formação dos profissionais de 
saúde, inclusive coibindo a abertura 
indiscriminada de novas faculdades.

“O Fórum veio para integrar as ações 
dos conselhos regionais de saúde em 
prol de uma saúde melhor em Goiás 

Lançado Fórum dos Conselhos Regionais de Saúde

Presidentes e secretários dos CROs durante Encontro de 
Conselhos Regionais, no 18º CIOGO (acima); e reunião do 
3º Congresso Internacional de Odontologia (ao lado)

setembro do ano passado, no Centro de Convenções de Goiânia. 
A campanha de regularização e atualização de dados cadastrais no 
estande foi um sucesso.

O Conselho participou ainda do Encontro de Conselhos Regionais 
(CORE) e presidentes das regionais da ABO-Goiás, e do 3º Congresso 
Internacional de Odontologia, realizados paralelamente ao 18º CIOGO.

tanto para os usuários quanto para os 
profissionais da área, estes em relação 
às condições de trabalho”, disse o 
presidente, Jean-Jacques.

Além do CROGO, participam do 
FCRAS-GO: Cremego, Coren-GO, CRBM3, 
CRF-GO, Crefon05, CRMV, CRN1, CRP-09, 
Crefito 11, Cress 19, CREF 14 e CRBIO 4.

Membros do Fórum dos Conselhos Regionais de Saúde do Estado de Goiás (FCRAS- GO)

CROGO marca presença no 18º CIOGO
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O CROGO não tem medido 
esforços para punir os 
profi ssionais que infringem o 

Código de Éti ca Odontológico (CEO) 
nas redes sociais, como Facebook, 
Instagram, entre outras. As infrações 
éti cas encontradas na mídia, em 
redes sociais, cartões de desconto, 
dentre outros meios, sofrem a atuação 
repressiva da Fiscalização, no senti do 
de coibir a realização da divulgação e 
da oferta de serviços odontológicos 
com fi nalidade mercanti l e de 
aliciamento de pacientes, 
que caracterizam 
c o n c o r r ê n c i a 
desleal e 
desvalorização 
da profi ssão.

O Conselho 
propôs ação 
civil pública, uma 
vez que recebe 
inúmeras denúncias 
por parte dos inscritos 
e da população, informando 
que os cirurgiões-denti stas têm se 
uti lizado de sites na internet de compras 
coleti vas para veicular publicidade 
de procedimentos odontológicos em 
desacordo com a lei.

Decisão da Justi ça do Estado de 
Goiás determinou, no ano passado, a 
algumas empresas que se abstenham 
de veicular anúncios de venda coleti va 
de procedimentos e tratamentos 
odontológicos em seus sites de compra 
coleti va e não veiculem qualquer ti po 
de publicidade da área odontológica 
que contenha preço, modalidade de 

Infrações éti cas encontradas em 
redes sociais são fi scalizadas

com fi nalidade mercanti l e de 
aliciamento de pacientes, 
que caracterizam 
c o n c o r r ê n c i a 
desleal e 
desvalorização 

propôs ação 
civil pública, uma 
vez que recebe 
inúmeras denúncias 
por parte dos inscritos 
e da população, informando 
que os cirurgiões-denti stas têm se 
uti lizado de sites na internet de compras 

Conferências e 
cursos para os  

TPDs

Os técnicos em Prótese Dentária 
(TPDs) contaram com ati vidades 
desti nadas à sua categoria no 
decorrer dos últi mos dois anos. 
Os eventos ti veram a parti cipação 
fundamental da Comissão de TPD 
do CROGO, representada pelo 
presidente Lizandro Antônio Costa, 
e pelo membro Sebasti ão Jorge 
Antônio Fernandes. 

No fi nal de agosto de 2015, 
foi realizada a Conferência de 
Laminados e Lente de Contado em 
Porcelana, ministrada pelo técnico 
em prótese dentária, David Morita 
da Silva (CROSP – TPD – 7405). 

Em novembro do mesmo ano, foi 
realizada a Semana Comemorati va 
do TPD, que contou com uma 
programação desenvolvida 
especialmente para a categoria.

O palestrante David Morita da 
Silva ministrou o workshop durante 
o dia todo, cujo o tema foi ‘Faceta em 
Porcelana Tipo: Lentes de Contato e 
Fragmentos’.  O TPD Wilmar Porfí rio 
de Oliveira também foi palestrante e 
falou sobre a ‘Reabilitação Oral para 
Todos’. 

Em março deste ano, o CROGO 
promoveu, através da Comissão de 
TPD, o Curso ‘Prótese Sobre Implante 
– Planejamento, Estéti ca e Função’, 
com o cirurgião-denti sta Gilmar 
Roberto da Silva, especialista em 
Implantodonti a e formação em TPD. 
O curso teve como objeti vo ampliar 
o conhecimento, principalmente na 
área de cerâmica, que é guiada para 
a extrati fi cação e personalização de 
dente individualizado.

pagamento e serviço gratuito.
Os anúncios ofertam procedimentos 

odontológicos com desconto de até 
90%, ofertas com prazo determinado 
e um número limite de pessoas que 
podem parti cipar. Dessa forma, o 
consumidor/paciente é induzido a 
comprar o produto ou serviço por 
impulso.

A veiculação de publicidades de 
procedimentos odontológicos em sites 
de compra coleti va, com informações 
de preços e ofertas de descontos, 

além de colocar em risco a 
saúde da população, 
fere o disposto no 

arti go 7º, g, da 
Lei 5.081/66, que 

diz ser “vedado 
ao cirurgião-
d e n t i s t a 

anunciar preços 
de serviços, 

modalidades de 
pagamento e outras 

formas de comercialização 
da clínica que signifi quem 

competi ção desleal.”
Essa modalidade de publicidade 

também fere o Código de Éti ca 
Odontológica (CEO), em seus arti gos: 
44, incisos I, V, VII, XII, XIII, XIV; 11, 
inciso IV; 20, incisos VIII, X; 32, incisos 
VIII, XIII; 14, inciso III, e o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).

O CROGO ressalta que cada 
tratamento odontológico tem indicação 
clínica para cada ti po de paciente, 
não podendo ser vendido de forma 
conjunta ou aleatória e mercanti lista.
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O CROGO participou, no dia 
3 de junho deste ano, de 
atividades da Odontologia, 

em parceria com a Faculdade de 
Odontologia (FO) da UFG, para o 
programa Bem Estar, da Rede Globo, e 
o Sesi, no Estacionamento do Parque 
Mutirama. Foram desenvolvidas duas 
atividades: prevenção do câncer de 
boca e prevenção de cárie e doença 
periodontal. A diretora da FO/UFG, 
professora Enilza Maria Mendonça 
de Paiva, coordenou as atividades, 
juntamente com as professoras Rejane  

CROGO participa de atividades com FO/UFG 
no programa Bem Estar Global

Equipe de professores e alunos da FO/UFG com presidente Jean-Jacques, na tenda de Saúde Bucal

Faria Ribeiro Rotta e Cerise de Castro 
Campos. 

O presidente Jean-Jacques 
participou das ações nas duas tendas 
da Saúde Bucal. “Quero agradecer a FO/
UFG, na pessoa da professora Enilza, 
por mais essa parceria e agradecer a 
dedicação e o carinho das professoras 
Rejane, Nádia e Cerise e toda a 
equipe que tão bem representaram a 
Odontologia Goiana neste evento. Meu 
muito obrigado!”, disse. 

Para a atividade de prevenção do 
câncer de boca, foram realizadas ações 

de promoção e prevenção à doença.
Uma das ações realizadas foi o exame 
físico intraoral dos participantes. 

Houve ainda palestras educativas 
com filme para abordar temas como 
‘O que é o câncer de boca?, Como 
aparece o câncer de boca?, Quais são 
os fatores de risco?’ etc.  

Já as crianças e adolescentes de 
zero a 18 anos puderam contar com 
a atividade de prevenção de cárie e 
doença periodontal. 

Houve também  teatro para as 
crianças para abordar os temas 
relacionados à cárie. Para os 
adolescentes, um filme abordou 
temas sobre a doença periodontal. 

Todos os participantes foram 
orientados sobre o atendimento 
na rede pública em unidade de 
saúde mais próxima de suas 
residências. Os participantes 
que passaram pela atividade de 
prevenção do câncer de boca foram 
cadastrados e encaminhados para 
o acompanhamento semestral na 
unidade de saúde mais próxima de 
suas casas. Os que apresentarem lesão 
em cavidade oral foram encaminhados 
ao Centro Goiano de Doenças da Boca, 
da Faculdade de Odontologia da UFG, 
para diagnóstico e tratamento.

Participante é examinado: exame físico intraoral
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Cerca de 1.600 profissionais da Odontologia devidamente 
inscritos foram vacinados contra a influenza, também 
conhecida como gripe, pela Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de Goiânia no  CROGO, em abril deste ano. A 
SMS entrou em contato com o Conselho para promover a 
vacinação durante um dia no próprio CROGO. Este, por sua 
vez se prontificou de imediato, oferecendo as condições 
necessárias para a realização da vacinação.

O CROGO atendeu o pedido da SMS em virtude do 
princípio de equidade do SUS, que norteia políticas de saúde, 
reconhecendo necessidades de grupos específicos e atuando 
para reduzir o impacto dos determinantes sociais da saúde 
aos quais estão submetidos. E o profissional de saúde, no 
caso da vacinação contra a influenza, faz parte desses grupos 
específicos.

A III Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas 
(ANEO) foi realizada em outubro de 2014, em São Paulo, e 
contou com a participação do presidente Jean-Jacques e do 
secretário do Conselho, Delcides Ferreira de Paula Júnior, os 
quais puderam levar as contribuições da Odontologia goiana.

Especialidades são reconhecidas após III ANEO
Com base no relatório final da III ANEO, o  CFO passou a 

reconhecer a Acupuntura, a Homeopatia e a Odontologia do 
Esporte como especialidades odontológicas (Resolução CF0-
160/2015). E a Odontologia Hospitalar foi regulamentada como 
habilitação através da Resolução CFO-162/2015. As publicações 
foram aguardadas com bastante expectativa pela categoria.

“Temos um destaque para duas áreas, que são a 
especialidade de Odontologia do Esporte e a regulamentação 
da habilitação em Odontologia Hospitalar. A primeira veio em 
um momento importante, que é a véspera das Olimpíadas 
de 2016  e  vai promover um impulso e também uma melhor 
organização dessa assistência aos atletas, que já  existe de 
uma forma tímida. E a habilitação também é uma necessidade 
pelo fato de já existirem normas que garantem a presença do 
cirurgião-dentista, por exemplo, nos leitos de UTI. Este exercício 
ainda não estava regulamento pelo CFO. Portanto, vem trazer 

Cirurgiã-dentista é vacinada por profissional de Saúde da SMS

Diretoria participou da III ANEO

segurança tanto aos pacientes como para os profissionais que 
atuam na área”, afirma Jean-Jacques.

Considerando o relatório final da III ANEO, o CFO aprovou 
também as Resoluções CFO-165/2015, que reconhece e 
regulamenta o uso pelo cirurgião-dentista da Odontologia 
Antroposófica; e a CFO-166/2015, a qual reconhece e 
regulamenta o uso pelo cirurgião-dentista da prática da 
Ozonioterapia.

Momento de votação na III ANEO

O CROGO foi sede, em setembro de 2014, da Assembleia Preparatória 
Estadual para a III ANEO. O objetivo foi o de receber e discutir propostas 
e/ou sugestões para a atualização das Normas Gerais do CFO sobre 
especialidades odontológicas. 
As propostas foram discutidas, debatidas, votadas e encaminhadas ao 
CFO para a Tese Central da Assembleia Nacional.

Realizada Assembleia Preparatória 
Estadual para III ANEO

SMS vacina profissionais da Odontologia 
contra influenza no CROGO
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