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Palavra do presidente

Chegamos ao final de mais um ano, com a responsabilidade de refletir

sobre o que estamos construindo para que tenhamos um mundo melhor.

Muito mais que qualquer disputa ou divergência que enfrentamos na nossa

atuação diária, é fundamental sempre estar centrado nos princípios da

correção e da justiça. Somados a sentimentos como o amor e a fraternidade, é

assim que podemos atingir o nosso objetivo. É assim que podemos contribuir

para ver um mundo melhor, não só para nós, mas, principalmente, para nossos

filhos e netos.

Não cabe agora ficar remoendo as tristezas ou vangloriando pelas

vitórias obtidas nos últimos meses. O melhor de tudo é a caminhada, que

nos traz, acima de tudo, a experiência, que nada mais é do que a

consolidação de um crescimento pessoal e profissional.

É um momento em que as pessoas podem parar um pouco na vida tão

corrida dos dias atuais. É tempo de mirar os olhos para a família e para os

projetos. É hora de perceber que as nossas conquistas seguem a mesma

trajetória de uma criança, que brota a partir de um ato de amor, carrega uma

grande expectativa durante a sua gestação e cresce um pouco a cada dia,

marcando a vida de quem a gerou, no primeiro passo, na primeira fala, em

todos os seus momentos marcantes.

Como toda criança, o projeto tem que nascer, crescer e frutificar

em função da vida, sua e de quem o cerca. Por isso, o tempo é

de refletir e praticar o bem. Assim, estaremos mais fortes

e prontos para novas conquistas.

Rodrigo Marinho
Presidente do CROGO

Um ano de paz e conquistas
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4ª Coneo em Goiás

Aconteceu, de 7 a 10 de novembro, a 4ª Conferência

Nacional de Ética Odontológica (Coneo), na Pousada do

Rio Quente Resorts, em Goiás. A solenidade de abertura

contou com a presença de cerca de 350 pessoas, dentre

as quais, estavam autoridades de classe, representantes

de todos os Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil

e profissionais da área.

Pela primeira vez, Goiás sediou o evento que foi um

verdadeiro sucesso. Após solenidade de abertura houve

apresentação de Nilton Pinto e Tom Carvalho, em seguida

um show com Rezende e Renato.

A Coneo teve como objetivo discutir e reestruturar o

Código de Ética Odontológica, aproximando-o à realidade

de mercado e aos novos pensamentos da ética da

comunidade odontológica. Segundo o secretário do

Conselho Regional de Odontologia de Goiás, Henrique

Marçal, o evento tem grande relevância para a categoria.

“A realização da Coneo foi um desafio para nós. Ver que

Goiás foi escolhido como sede da discussão que vai

reformular o Código, melhor ainda. Esperávamos grande

participação dos profissionais, mas ainda assim, fomos

surpreendidos, pois, o número de participantes foi bem

maior do que prevíamos. Acredito que a realização da

Coneo é mais uma conquista da categoria Odontológica”,

contou.

O evento também contou com palestras e grupos de

discussões provenientes das Pré-CONEOs, promovidas

pelos Conselhos Regionais de Odontologia de todos os

Estados brasileiros. No último dia houve uma plenária

final, na qual foi votado o texto que constituirá o futuro

Código de Ética Odontológica.

Conferencistas assistem palestra na
solenidade de abertura da CONEO.

A solenidade de abertura contou com a presença 350 pessoas.

O evento aconteceu de 7 a 10 de novembro
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Ética

Optar por ingressar em uma Comissão de Ética é

assumir a responsabilidade de analisar as condutas dos

colegas de profissão, com total imparcialidade. Os

processos éticos não julgam a técnica empregada pelo

profissional, ele objetiva a avaliação de possíveis desvios

de condutas, falhas de relacionamento entre

profissional/paciente e deficiências de documentação

adequada. Problemas rotineiros e que tornam o número

desses processos cada vez maiores.

Segundo a Dra. Irene Cristina, membro da Comissão de

Ética do CROGO, a importância de um profissional com

uma visão mais aprofundada sobre as leis e códigos que

regem a profissão de cirurgião-dentista é grande. “A visão

de um odontolegista atribui uma menor margem de falhas

e agiliza a demanda de processos, devido a sua capacidade

de interpretar e associar o que as normas exigem de um

profissional e o que de fato foi feito por ele. O trâmite de

um processo ético, desde a emissão de um parecer até o

seu julgamento exige esta destreza, para assegurar, com

menores chances de falhas, que aqueles profissionais que

em algum momento desviaram a sua conduta tenham a

devida penalidade, assim como zelar por aqueles que

sempre buscaram agir dentro das normas estipuladas pela

profissão que escolheram”, explica.

O presidente da Comissão de Ética do CROGO, Rhonan

Silva, concorda. “O profissional com conhecimentos de

Odontologia Legal com certeza terá mais facilidade na

execução de seu trabalho em uma Comissão e no trato de

processos éticos”, contou.

Odontologia Legal
Dra. Irene Cristina, membro da Comissão de Ética do CROGO,
fala da importância de conhecimentos nessa área para atuação
junto às Comissões de Ética dos Conselhos de Odontologia



Tesouraria

Final de ano é época de festas, de comemorar,

planejar o futuro e prestar contas. O ano de 2011 está

acabando e após uma prévia do balanço financeiro, o

CROGO fechará suas contas com superávit financeiro e

patrimonial. Isso se deve ao planejamento e a forma

arrojada de administração implantada pela atual

diretoria que desenvolve projetos, sempre visando o

crescimento e a valorização da odontologia.

O CROGO investiu na Fiscalização, interiorizou os

trabalhos do Setor no Estado de Goiás, investiu na

modernização e estruturação da sede - trocando os

computadores por novos. “Tudo está sendo feito com

planejamento e organização. Dessa maneira o dinheiro

de toda a classe odontológica é gasto de forma

coerente e responsável, visando o crescimento da

profissão”, disse o tesoureiro do CROGO, Vitor Gibran.

Graças ao bom desempenho de todos no Conselho,

houve melhora na arrecadação. No primeiro semestre

de 2011 a maior parte dos gastos que o Conselho teve

foram decorrentes das atividades realizadas pelo Setor

de Fiscalização, que contribui para bom andamento dos

trabalhos desempenhando a principal função do

CROGO: orientar e fiscalizar.

O tesoureiro do CROGO informou, ainda, que todo

esse contexto favoreceu a Tesouraria. “Todos os setores

passaram a produzir mais e estão alcançando as metas

que delegamos para cada um deles”, afirmou.

Vitor contou que o Conselho tem reduzido a

inadimplência e otimizado a arrecadação. “Visto que os

custos que se elevaram estão compatíveis com o ramo

de atividade do Conselho, chega-se à conclusão de que

todo mundo está trabalhando mais, principalmente o

Setor de Fiscalização. Isso é bom pra nós, é bom para a

Odontologia goiana”, concluiu.

Tesouraria em foco
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“Tudo está sendo feito com
planejamento e organização.
Dessa maneira o dinheiro de
toda a classe odontológica é
gasto de forma coerente e

responsável, visando o
crescimento da profissão”

Vitor Gibran, tesoureiro do CROGO
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No dia 27 de outubro, o Conselho Regional de

Odontologia de Goiás realizou a solenidade de Entrega da

Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Professor

João Baptista Gonçalves CROGO nº 001. O evento

aconteceu na Mansão Cristal, em Goiânia e contou com a

participação de profissionais da odontologia, autoridades

e políticos.

O cirurgião-dentista e homenageado, João Baptista

Gonçalves, agradeceu. “Tenho tido sucessivas emoções

nos últimos tempos, mas esta com certeza é a mais forte,

mais significativa e a mais prazerosa pra mim. Depois de

20 anos de aposentado não esperava ser lembrado de

uma forma tão gratificante. Só o povo goiano, através dos

meus colegas dentistas poderiam me proporcionar esse

momento de tanta alegria”, disse.

Segundo o presidente do CROGO, Rodrigo Marinho, a

solenidade foi organizada em comemoração aos 44 anos

de criação do Conselho e ao Dia do Cirurgião-Dentista.

Durante o evento foram entregues as Carteiras e

Certificados aos novos profissionais do CROGO.

Também foram realizadas solenidades de entrega da

Medalha de Honra ao Mérito Odontológico nas cidades

que possuem Delegacia Regional do CROGO. Em Anápolis

Delegacias

o evento aconteceu no dia 21 de outubro de 2011, no

Palazzo Eventos; Em Itumbiara, dia 18 de novembro, na

Delegacia Regional; e Rio Verde, no dia 09 de dezembro.

No início de 2012, será feita a entrega da Medalha de

Honra ao Mérito Odontológico Professor João Baptista

Gonçalves, na Delegacia Regional do CROGO em

Porangatu.

44 anos

Rodrigo Marinho, presidente do
CROGO entrega Medalha de Honra
a João Baptista

Henrique Marçal, secretário do CROGO
fala sobre os homenageados

João Baptista discursa durante
solenidade

CROGO realiza solenidade de entrega da
Medalha de Honra ao Mérito Odontológico
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As honrarias foram entregues pelo Dr.
Rodrigo Marinho, presidente do CROGO, Dr.
João Baptista, Dr. Henrique Marsal, secretário
do CROGOe Vitor Gibran, tesoureiro do CROGO.
Em Goiânia

01 - Dr. Carlos Estrela, CROGO - 3478;
02 - Jovair de Oliveira Arantes, O cirurgião-

dentista e deputado federal, CROGO – 1852;
03 - Dr. Mauro Ruben de Menezes Jonas,

CROGO - 2348;
04 - Dr. Urano Gonçalves Pontes, CROGO -

355;
05 - Maria de Lourdes Afonso Ribeiro,

CROGO/TSB - 243;
06 - Kennedy Neres de Oliveira,

CROGO/TPD - 404;
07 - Dra Maria José Rodrigues, CROGO -

648;
08 - Dr. Ismar Estulano Garcia, OAB-GO

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 2423

2399;
09 - Dr. Gercinei representando a

Faculdade de Odontologia da UFG;
Cide José Rodrigues, CROGO - 435;

11 - Dr. Emiliano César de Almeida, CROGO
- 040;

12 - Oneida de Paula, gerente executiva do
CROGO.

10 -

13 - CD – Adimir Luchetti – CROGO – 363;
14 - Dr. Adriano representando a

Faculdade de Odontologia da Uni-Evangélica;
15 - Luiz Carlos, coordenador de saúde

bucal de Anápolis representando do Prefeito CD
- Antônio Roberto Otoni Gomide – CROGO -
1956;

16 - CD – Sérgio Augusto Fernandes –
CROGO - 3273;

17 - CD – Djalma Maciel de Lima – CROGO

Em Anápolis:

- 956;

18 - Rodrigo Resende S. Braga, CROGO -
11216;

19 - Helvécio Bernardes Oliveira, CROGO
nº 2676;

20 - TPD Wilmar Porfirio de Oliveira,
CROGO - 141;

21 - CD Pedro Dall'aglio Filho, nº 1229;
22 - Sr. João Rômulo Lemes e a Sra. Hilda

da Silveira Lemes;
23 - CD Nelma Rezende Leles Martins,

CROGO - 1100.

24 - Da esquerda para direita: Túlio
Humberto Spini, CROGO – 3609, CD Adelaide
Azedo Corsi, CD Getúlio Lima, CROGO – 188;
Francisco Domingues de Faria, vice-prefeito
representando  José Gomes Rocha, prefeito de
Itumbiara.

Em Rio Verde

Em Itumbiara
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Os homenageados
da primeira edição

Em Goiânia:

Em Anápolis:

Em Itumbiara:

Em Rio Verde:

Na categoria Contribuição Científica: Dr. Carlos

Estrela, CROGO – 3478; Dr. Urano Gonçalves Pontes,

CROGO – 355; Contribuição Social: Dra Maria José

Rodrigues, CROGO – 648; Kennedy Neres de Oliveira,

CROGO – TPD – 404; Maria de Lourdes Afonso Ribeiro,

CROGO – TSB – 243; Contribuição Política: O cirurgião-

dentista e deputado federal, Dr. Jovair de Oliveira Arantes,

CROGO – 1852; Dr. Mauro Ruben de Menezes Jonas,

CROGO – 2348;  Homenagens especiais para Dr. Emiliano

César de Almeida, CROGO – 040; Dr. Cide José Rodrigues,

CROGO – 435; Dr. Ismar Estulano Garcia, OAB-GO 2399; e

para a Faculdade de Odontologia da UFG;

Na categoria Contribuição Social: CD - Dr. Adimir

Luchetti - CROGO – 363; Contribuição Científica: CD - Dr.

Sérgio Augusto Fernandes - CROGO - 3273 e CD - Dr.

Djalma Maciel de Lima - CROGO - 956; Contribuição

Política: CD – Dr. Antônio Roberto Otoni Gomide – CROGO

- 1956; Homenagem especial a Faculdade de Odontologia

da Uni-Evangélica

Dr. Túlio Humberto Spini, CROGO – 3609, na categoria

Contribuição Social; Na categoria Contribuição Científica,

o CD Dr. Getúlio Lima, CROGO – 188; e na Contribuição

Política o Prefeito de Itumbiara, José Gomes Rocha. A CD

Dra. Adelaide Azedo Corsi também foi agraciada com a

Medalha na categoria Homenagem Especial.

Dr. Rodrigo Resende S. Braga, CROGO - 11216 e o TPD

Wilmar Porfirio de Oliveira, CROGO - 141; na categoria

Contribuição Social, o CD Dr. Pedro Dall'aglio Filho,

CROGO - 1229; o Sr. João Rômulo Lemes e a Sra. Hilda da

Silveira Lemes. Na categoria Contribuição Política, o CD

Dra. Nelma Rezende Leles Martins, CROGO - 1100. O

cirurgião-dentista Dr. Helvécio Bernardes Oliveira, CROGO

- 2676, medalha na categoria Homenagem Especial.

2012 é ano de eleições no Conselho Regional de

Odontologia de Goiás. A Decisão nº 29, do Conselho

Federal (CFO), firma a data 8, de maio para definição do

novo Plenário. O mandato dos atuais conselheiros termina

dia 13 de julho de 2012. Com objetivo de dar ampla

publicidade ao processo eleitoral, a Revista do CROGO

publica algumas informações importantes às quais os

interessados em se candidatar devem estar atentos.

1 - Ter inscrição principal, ou remida no Conselho que

realiza a eleição;

2 Ter completado três anos, pelo menos, de inscrito;

3 Ser brasileiro;

4 Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos

profissionais e civis;

5 Estar inscrito em apenas uma chapa concorrente;

6 Estar quite com a Tesouraria do Conselho Regional e

demais ônus correspondentes, inclusive com a anuidade

do exercício da eleição. É condição essencial que o

candidato não tenha débitos parcelados em exercícios

anteriores.

1 Ser inscrito no Conselho Regional até 60 dias antes

do pleito;

2 Possuir inscrição principal ou remida;

3 Estar em gozo dos direitos profissionais;

4 Estar quite com a Tesouraria, inclusive com a

anuidade correspondente ao exercício anterior ao da

eleição (2011).

Para os cirurgiões-dentistas com inscrição remida é

facultado o comparecimento às eleições. De acordo com o

Art. 4º da Lei 6.681 de 1979, o cirurgião-dentista que

adotou em sua carteira profissional a condição de

“cirurgião-dentista militar” e não exerce atividade

profissional na área civil não pode votar e/ou ser votado.

Pré-Requisitos do candidato:

Para votar é preciso:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CROGO renovará
seu plenário

em maio de 2012
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Marcelo Celestino

O atual sistema de saúde consegue garantir

cidadania?

Há explicação para tantos problemas e as

constantes reclamações sobre a falta de recursos para

o setor?

O SUS foi construído pela luta dos idealistas da

reforma sanitária e ainda não saiu do papel. Quando

for devidamente implantado, este será o sistema de

saúde mais próximo da perfeição.

Aos 48 anos, o promotor Marcelo
Celestino é figura de destaque no
Ministério Público de Goiás. Por
onde passou, teve a carreira
marcada por posições firmes, em
busca de soluções para
questionamentos feitos pelos
segmentos sociais. Depois de uma
atuação marcante em Anápolis,
Celestino coordena o CAO Saúde e
é presença obrigatória na
discussão dos problemas do setor.
Para completar, dedica parte do
tempo a outra paixão, o
motociclismo. Em contato com a
Revista do Novo CRO, Marcelo
Celestino fala de suas
preocupações com a área de
saúde.

“Não temos reclamações contra
os cirurgiões-dentistas”

Sim, há explicação, mas esse fato não é decorrente

de um só fator. Primeiramente, faltam recursos e o

pouco recurso não é aplicado de forma correta. Soma a

esses fatores, a corrupção, que assola o sistema,

através dos superfaturamentos e fraudes em licitações,

de toda forma.

Recentemente, o senhor participou da

Conferência Nacional de Ética Odontológica. Como o

senhor avalia essa discussão?

Foto: João Sérgio  MP-GO
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Foi uma participação muito valiosa para mim, pois

pude perceber que o CRO está preocupado com a

discussão da ética entre seus profissionais. Esse tema

não está presente em outros conselhos profissionais.

Em primeiro lugar, o dever deve vir de dentro de

casa. Os cirurgiões-dentistas tem que se preocupar com

a sua valorização e não entrar no leilão inverso de

salário, ou seja, quem aceitar menos recebe o cargo.

Em segundo lugar os Conselhos de Odontologia no

país, em conjunto com o Conselho Federal, têm que ter

uma política de valorização do profissional no serviço

público.

Estamos trabalhando o projeto permanente,

identificando os problemas, buscando soluções para o

aprimoramento do sistema, de forma que no momento

que o projeto for divulgado, todos os pacientes possam

ser atendidos com dignidade. Eu creio que em fevereiro

já iniciaremos esse projeto.

Tratar o problema como caso de polícia e não só de

saúde pública.

Um dos pontos levantados neste momento foi a

precariedade da situação dos cirurgiões-dentistas

contratados por prefeituras de Goiás. O que pode ser

feito para tentar reverter este quadro?

Como está o programa de prevenção e tratamento

do câncer bucal, que o senhor coordena dentro do

CAO Saúde?

Um dos maiores problemas enfrentados pela

fiscalização do CRO tem sido o exercício ilegal da

profissão, além de locais sem as mínimas condições

para prestar atendimento aos pacientes. O que pode

ser feito para aprofundar este combate?

Muitas vezes, o senhor, como representante do

Ministério Público, tem sido o último recurso para a

solução de alguns problemas aparentemente simples,

como a obrigação de fornecer determinado remédio a

um cidadão. Por que isso acontece: As nossas leis são

frouxas?

Não, nossas leis são severas. O que falta é

compromisso de dispensar para a população uma

saúde pública de qualidade. Quando o cidadão não

recebe a atenção dos gestores da saúde, eles procuram

o Ministério Público e nós temos as ferramentas para

assegurar esse atendimento. Isso é o que temos feito e

continuaremos na defesa intransigente do povo.

Temos muitos, mas destaco a Câmara Técnica em

Avaliação de Saúde, que está funcionamento dentro do

MPGO. Trata-se de um órgão multiinstitucional, que

visa analisar as prescrições de medicamentos e serviços

da área de saúde, buscando saber se estão obedecendo

aos critérios de protocolos clínicos do Ministério da

Saúde e em consonância com os estudos científicos

analisados. Essa Câmara serviu para banir as

prescrições que atendiam interesses de médicos e de

laboratórios.

Descaso das gestões e de profissionais da saúde,

que tratam os pacientes como animais, como seres

sem direitos.

Não temos reclamações contras cirurgiões-

dentistas, salvo contra os práticos.

Prestem os seus serviços com o máximo de atenção

e dignidade. Tenham no Ministério Público  um parceiro

para a busca da melhoria da qualidade da saúde

pública, que necessita dos serviços da odontologia.

Estou junto na luta pela melhoria dos salários públicos

dos cirurgiões dentistas.

Obrigado.

Diante de tantas histórias dramáticas, o senhor

tem histórias ou exemplos positivos para mostrar,

dentro da sua atuação como promotor ligado à área

de saúde?

Quais são as reclamações mais constantes que o

senhor recebe na sua rotina de trabalho?

E em relação à atuação dos cirurgiões-dentistas?

Qual a mensagem que o senhor deixaria para a

categoria?



Reafirmando seu compromisso com a categoria

Odontológica, o Conselho Regional de Odontologia de Goiás

(CROGO),  contibuiu para a publicação da Classificação Brasileira

Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos (CBHPO).

O Soego enviou solicitação para apoio de divulgação ao

CROGO no dia 15 de dezembro. A presidente, Shirley Ferreira

Silva, informou que a publicação no Diário Oficial do Estado de

Goiás era urgente e necessária para que o Sindicato pudesse dar

continuidade às negociações juntos às operadoras dos planos de

saúde odontológicos através da Comissão Estadual de Convênios

e Credenciamentos, a qual o CROGO é componente. A

publicação da CBHPO impactará diretamente nos valores

recebidos pelo profissionais pelo planos de saúde, tendo em

vista que servirá de base para os cálculos dos valores cobrados

por procedimentos odontológicos. Agora o Trabalho da

Comissão é transformar a  CBHPO em lei.

CROGO apoia
publicação da CBHPO

Revista do CROGO | 11
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CROGO abre mais uma
Delegacia Regional

Aconteceu no dia 29 de outubro, o curso

“Otimização do tratamento ortodôntico com brackets

autoligáveis”. O evento foi realizado das 8 às 18 horas,

no auditório do CROGO, em Goiânia.

Ministrado pelo professor Dr. Ricardo Moresca, o

evento contou com vagas limitadas e entrada franca.

Curso Otimização
do tratamento
ortodôntico com
brackets autoligáveis

Na noite do dia 17 de outubro, o presidente do

Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CROGO), Dr.

Rodrigo Marinho de Oliveira Rezende (foto), participou de

uma palestra promovida pelo Rotary Club de Goiânia.

O evento aconteceu no Kananxuê Hotel, situado à Rua

28, no centro da Capital e contou com o tema: Os Rumos

da Odontologia em Goiás e no Brasil. Segundo Rodrigo

Marinho, a palestra foi de grande importância. “É muito

bom e necessário que participemos das discussões

importantes sobre assuntos referentes à nossa categoria”,

contou.

Presidente do CROGO
participa de palestra
O evento foi promovido pelo Rotary Club
de Goiânia, no dia 17 de outubro

Representantes da ABOR, prof. Dr. Ricardo
Moresca, Vitor Gibran, tesoureiro do CROGO e
Fábio Ferreira, conselheiro suplente do CROGO.

O Conselho Regional

de Odontologia de Goiás

abrirá mais uma

Delegacia Regional. Ela se

chamará Delegacia

Regional do Vale São

Patrício e envolverá as

cidades do centro norte

do estado, com o objetivo de atender a todas os

municípios da região.

O CROGO assinou, no dia 14 de dezembro, um Termo

de Convênio com o município, que cedeu um prédio via

cessão de uso ou comodato, pelo prazo de cinco anos.

Segundo o presidente do CROGO, Rodrigo Marinho de

Oliveira Rezende, é mais uma vitória. “Vimos que o

esforço ganha força quando nos unimos. A criação de

mais uma Delegacia Regional do CROGO é mais uma de

tantas outras conquistas não só da administração do

Conselho, mas de toda a categoria Odontológica e da

toda a sociedade goiana”, contou.

Categoria prestigia o curso
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Cursos de Especialização

Fone: (62) 3278-4123

Espaço Odontológico

ORTODONTIA - 5ª Turma

• Coordenador: Prof. Dr. Sérgio Jakob

Início: Fevereiro/2012
Duração: 36 meses
Periodicidade: Mensal (segunda a quarta)
Técnica: Straight-Wire, com ênfase em
bráquetes autoligantes

•
•
•
•

CD - CROGO 3941

www.orthoplace.com.br
Rua 144, nº 77 - Setor Marista

Goiânia - GO

IMPLANTODONTIA - 7ª Turma
• Coordenadores: Prof. Dr. Cláudio Chedid

e Prof. Dr. Ricardo

Vadenal

Início: Março/2012

Duração: 25 meses

Periodicidade: Mensal (quinta a sábado)

Possibilidade de Habiltação: Implantes

Zigomáticos e Aplicação de Óxido Nitroso

•

•

•

•

CD - CROGO 10273

CD - CROGO 10065

CURSO DE EXCELÊNCIA
BRÁQUETES AUTOLIGANTES
• Ministrador: Prof. Dr. Sérgio Jakob

Início: Março/2012
Duração: 1 dia (10 hs)
Natureza: Teórico e Laboratorial

•
•
•

CD - CROGO 3941

CONTINUING EDUCATION
NA NEW YORK UNIVERSITY

•
•
•
•

Setembro/2012 (3 dias de curso)
Certificado emitido pela NYU
Vagas limitadas
Tradução para o português
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Meio Acadêmico

Prof. Luciane Sucasas, oordenadora de saúde
bucal de Goiânia , Rodrigo Marinho, presidente do CROGO,
Prof. Gersinei Carlos de Freitas, diretor da FO, Prof Edward
Madureira Brasil reitor da UFG, Prof. Cláudio Rodrigues
Leles, diretor executivo da FUNAPE, e por último vereadora
Cidinha

Maria Inês, c

FOTO: divulgação

Foi criado na UFG há 13 anos,

mediante vários projetos de

extensão, o Programa de Atenção

Humanizada a Pessoas com

Necessidades Especiais (PAHPE),

para promover a atenção

humanizada e multiprofissional no

tratamento odontológico, com

foco na atenção primária, de

média e de alta complexidade. As

ações do programa estão em

consonância com as políticas

públicas de integralidade à saúde,

humanização, promoção da saúde e educação

permanente, do Programa Viver Sem Limite – Plano

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência,

lançado pela presidente Dilma Roussef.

Em 2010, as coordenações dos diferentes projetos

que integram o PAHPE resolveram unir esforços para

fazer o programa crescer. A integralização, somada aos

recursos financeiros angariados por seleção em edital

do MEC para gastos com equipamentos e bolsas para

estudantes, resultaram em um crescimento notável do

programa no ano seguinte. Em 2011, o PAHPE prestou

1.671 atendimentos, sendo 289 nos ambulatórios da

Faculdade de Medicina e 1.382 no Hospital das

Clínicas. O caráter multidisciplinar da equipe também

cresceu, e agora o programa recebe alunos dos cursos

de graduação em Administração, Educação Física,

Musicoterapia, Enfermagem e Medicina, além  da

Programa da Faculdade de Odontologia
oferece atendimento multidisciplinar a
pessoas com necessidades especiais

participação de voluntários e de pós-graduandos das

áreas de Anestesiologia, Nutrição e Psicologia. “Uma

assistência odontológica de qualidade necessita ser

feita integrada a uma equipe multiprofissional”,

comentou Cerise de Castro, uma das coordenadoras do

programa.

A humanização é um dos principais aspectos do

programa. “Esse programa materializa o verdadeiro

espírito de uma universidade forte e inclusiva, feita por

pessoas idealistas, como os coordenadores do PAHPE,

que se dispuseram a fazer esse trabalho”, declarou o

reitor da UFG, Edward Madureira.

Fonte: UFG
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O presidente do Conselho Regional de Odontologia (CROGO),

Rodrigo Marinho, recebeu no dia 18 de outubro, na sede da entidade, o

então delegado Geral da Polícia Civil, Edmundo Dias. Na reunião foi

solicitado o apoio da Polícia Civil ao atendimento das denúncias de

exercício ilegal da Odontologia que o Setor de Fiscalização tem

recebido.

Segundo a cirurgiã-dentista e

coordenadora Técnica de Fiscalização

do CROGO, Fabiane Gioia, é de

fundamental importância que as

entidades competentes atuem em

conjunto com o setor. “Nós não temos

poder de polícia para fechar

consultórios e punir falsos profissionais.

Daí a necessidade dessa estreita

parceria entre o Conselho, Polícia Civil e

Vigilância Sanitária, na defesa da

sociedade. Trata-se de um problema de

saúde pública”, disse.

Fabiane ressaltou que só este ano a

Fiscalização do CROGO denunciou à

Polícia 16 casos de exercício ilegal da

profissão de cirurgião-dentista e outros 19 casos de falsos técnicos em

prótese dentária. “As denúncias recebidas pelo CROGO envolvem

pessoas inabilitadas tecnicamente e legalmente. Em geral nos

deparamos com locais insalubres, equipamentos e instrumentais sujos,

mal armazenados e contaminados, o que põe em risco a saúde da

população. Podendo ocorrer, inclusive, transmissão de doenças

sexualmente transmissíveis como HIV (Aids) e até Hepatite”, explicou.

Segundo o presidente do Conselho, Rodrigo Marinho, o objetivo da

busca ao apoio da Polícia Civil, é dar maior segurança às ações do

Fiscalização

A intenção é trabalhar em conjunto para coibir o
exercício ilegal da Odontologia no Estado de Goiás

CROGO busca apoio da Polícia Civil

Edmundo Dias e Rodrigo Marinho,
presidente do Conselho durante
reunião na sede do CROGO.
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No dia 25 de novembro, a delegada de Polícia Adriana

Accorsi foi designada para o cargo de Delegada Geral da

Polícia Civil de Goiás, em substituição a Edemundo Dias

de Oliveira Filho, que assumiu a presidência da Agência

Goiana do Sistema Prisional, onde já trabalhou.

Em entrevista à Revista do CROGO, a ex-titular da

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)

e Superintendente de Defesa dos Direitos Humanos da

Secretaria da Segurança Pública e Justiça, intensificou a

parceria entre a Polícia Civil e o Conselho Regional de

Odontologia de Goiás. Adriana, que se destacou na DPCA

por sua atuação firme nas investigações de crimes contra

crianças e ao adolescente, falou sobre a atuação dos

dentistas práticos e a importância das parcerias para

punir esse tipo de crime. “É lamentável atuação dos falsos

profissionais da Odontologia, esse crime compromete a

segurança da população. Acho muito importante a

atuação do Conselho e diante dessa causa, manifesto o

total apoio da Polícia Civil goiana. Pretendo intensificar

essa parceria porque acredito na construção de uma

sociedade mais justa. Estamos à disposição”, disse.

Qualquer cidadão pode fazer denúncias nas

delegacias de polícia ou no próprio CROGO que,

encaminhará à delegacia e ao Ministério Público.  As

denúncias encaminhadas pelo Conselho à Polícia e à

Vigilância Sanitária tem resultado no fechamento de

consultórios, clínicas e laboratórios clandestinos em

vários municípios goianos e na capital. Qualquer pessoa

pode denunciar pelos telefones da Fiscalização: (62) 4006-

7509 ou 4006-7510. E por e-mail:

fiscalizacao@crogo.org.br.

Nova gestão

CROGO e, ao mesmo tempo possibilidade de trabalho

mais efetivo do Setor de Fiscalização da Entidade.

Em resposta à solicitação, o antigo delegado

Edmundo Dias, concordou com a relevância do trabalho e

se comprometeu a estreitar essa parceria.

Edmundo Dias explicando para imprensa que
cobriu a reunião, sobre o apoio ao trabalho do CROGO.

Rodrigo Marinho, presidente do CROGO em entrevista
esclarece a população sobre o trabalho do Conselho e
sobre a importância desta parceria com a Polícia.

Adriana Accorsi reafirma o apoio
e a parceria com o CROGO.

FOTO: DIVULGAÇÃO



Fiscalização

Uma ação do Conselho Regional de Odontologia de

Goiás, da Delegacia Estadual de Defesa do Consumidor

(Decon), do Departamento de Vigilância Sanitária e do

Instituto de Criminalística, resultou no fechamento de

nove consultórios de dentistas práticos.

Os falsos profissionais realizavam atendimento

irregular em Goiânia e Aparecida de Goiânia. A ação que,

aconteceu no dia 7 de dezembro e foi chamada de

“Operação Santa Apolônia”, em referência à padroeira dos

cirurgiões-dentistas.

A operação veio como resposta às denúncias

recebidas pelo Setor de Fiscalização do CROGO. Nos locais

foram encontrados equipamentos e medicamentos de

uso exclusivo de cirurgiões-dentistas como cadeira

odontológica, instrumental clínico, caneta de alta-rotação,

limas endodônticas, anestésicos, aparelho

fotopolimerizador e inúmeras fichas de pacientes. Em um

dos consultórios havia um aparelho de Raios X

ultrapassado, que era utilizado pelo falso profissional e

em outro, foi encontrado também um bisturi elétrico.

As condições sanitárias dos locais eram

extremamente precárias. Haviam tubetes anestésicos já

utilizados e luvas usadas guardados em gavetas,

provavelmente para serem reaproveitados. Foram

encontradas estufas estragadas, fórceps e alavancas em

gaveta junto com aparelho de barbear usado e pente de

cabelo, muita sujeira e mofo. Uma vasilha com água

parada contendo larvas do mosquito da dengue foi

descoberta no local.

Os consultórios foram interditados e os responsáveis

pelos estabelecimentos autuados em flagrante, em

termos circunstanciados de ocorrência (TCO), por

exercício ilegal da Odontologia, crime tipificado no artigo

282 do Código Penal. A maioria dos falsos profissionais

flagrados já respondeu pelo mesmo crime. Segundo

Fabiane Gióia, coordenadora de fiscalização do CROGO, o

exercício ilegal da Odontologia é um problema de saúde

pública. “Apesar do CRO ser um órgão fiscalizador da

Odontologia, não temos poder de polícia para autuar

esses infratores, mas temos uma importante parceria com

os órgãos competentes para que isso seja feito. Portanto,

novas operações como esta estão por vir e contamos com

Operação Santa Apolônia
Nove falsos profissionais foram autuados por exercício ilegal da Odontologia
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Policiais em ação contra falso profissional

Radiografias encontradas em
consultório de dentista prático

Tubetes usados e prontos
para reutilização



a colaboração da população e dos profissionais da classe

a fim de nos oferecer denúncias por telefone, e-mail ou

pessoalmente”, explicou.

Nesta operação foram autuados:

William Antônio Cardoso: Setor N. Senhora de Fátima;

Valdivino Isabel de Oliveira: Bairro São Carlos;

Olívio José da Costa: Setor União;

Cícero Carvalho de Medeiros: Parque Eldorado Oeste;

Lúcio de Castro: Jardim Novo Mundo;

Luiz Carlos Teixeira do Carmo: Vila Redenção;

Adailson Gomes Pereira: Jardim Esmeralda;

Ronaldo José Campos: Vila Brasília e

Dorival Alves Rodrigues: também na Vila Brasília.

Denuncie! Telefone: 4006-7509 | 4006-7510 ou fiscalizacao@crogo.org.br

Denúncia de paciente leva à flagrante de
auxiliar executando tratamento Ortodôntico
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Muita bagunça e falta de higiene em consultório de falso cirurgião-dentista.
Gaveta de consultório tinha  pente e aparelho de barbear

No dia 19 de outubro, o Setor de Fiscalização do

CROGO recebeu uma denúncia feita por um paciente

que estava em tratamento ortodôntico em uma das

unidades de uma rede de consultórios odontológicos

da capital e Aparecida de Goiânia.  Segundo

informações, uma auxiliar de ortodontista realizava o

tratamento e ofereceu atendimento ao paciente que

entrou em contato com a equipe do Conselho para

verificar a legalidade do acontecido.

Chegando ao local, a Fiscalização do CROGO

presenciou a secretária do estabelecimento oferecendo

os serviços da auxiliar, pois a ortodontista responsável

pelo paciente não estava presente.

Ficou configurado e lavrado o controle de exercício

ilegal da profissão de cirurgião-dentista pela auxiliar. Ao

pedir os documentos da mesma, ela não apresentou

inscrição no Conselho, ou seja, a cirurgiã-dentista

estava utilizando os serviços de uma falsa Auxiliar em

Saúde Bucal (ASB) e, além disso, permitindo que a

mesma realizasse atendimento diretamente no

paciente.

A cirurgiã-dentista responderá perante o CROGO

por acobertamento de exercício ilegal da profissão.

Segundo o Setor de Fiscalização do CROGO, a denúncia

foi encaminhada à delegacia de polícia como crime de

exercício ilegal da Odontologia e acobertamento por

parte da profissional responsável. Ambas responderão

perante a Justiça.
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A Associação Brasileira de Odontopediatria (ABO),

Regional Goiás, realizou nos dias 02 e 03 de dezembro,

um curso ministrado pelo Prof. Dr. Antônio Carlos Guedes

Pinto. Com o tema: “Compedium de Odontopediatria –

excelência e experiência”, o evento reuniu especialistas da

área e sorteou um livro - "Estética em Odontopediatria -

Considerações Clínicas”.

ABO realiza curso

Odonto Hospitalar

No dia 19 de dezembro, o Conselho Regional de

Odontologia de Goiás se reuniu com representantes da

Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia facial

(ABOR), na sede do CROGO. Durante o encontro foram

discutidas atividades em comum, como fiscalização,

cursos e planejamento para 2012. O CROGO pretende se

reunir também com todas as Entidades Odontológicas e

instituições de ensino.

Também no dia 19 de dezembro, houve reunião com

a Comissão de Odontologia Hospitalar do CROGO. Em

pauta, a Lei que regulamenta a atuação do cirurgião-

dentista dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Reunião com ABOR

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais (Inep), do Ministério da Educação,

divulgou em novembro os indicadores de qualidade de

cursos e instituições de educação superior. A avaliação é

baseada na análise das condições de ensino, em

especial aquelas relativas ao corpo docente, às

instalações físicas, ao projeto pedagógico e ao resultado

dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos

Estudantes (Enade).

O Índice Geral de Cursos (IGC) é uma das medidas

usadas pelo Inep para avaliar as instituições de

educação superior, públicas e privadas. O IGC é um

indicador expresso em conceitos, com pontuação

variável de um a cinco pontos. Uma instituição que

obtenha de três a cinco pontos atende de forma

satisfatória; abaixo de dois a atuação é insatisfatória. O

IGC de uma instituição é resultado da média ponderada

do Conceito Preliminar de Curso (CPC), indicador de

avaliação de cursos de graduação, e obedece a um ciclo

de três anos, em combinação com o resultado do Enade,

que mede o desempenho dos estudantes.

No dia 18 de novembro a Folha de São Paulo

publicou notícia sobre estes resultados. O jornal criou

quadros de diferentes cursos da saúde dando destaque

àquelas Instituições que foram avaliadas com conceito

máximo nas principais áreas avaliadas.

Na notícia, o destaque na área da Odontologia ficou

com a Universidade Paulista (UNIP) classificada em 1º

lugar. Seguem esta instituição, a Unicamp e a Unesp de

Araraquara, em segundo e terceiro lugar,

respectivamente.

FONTE: INEP e Folha de São Paulo.

UNIP é destaque na
avaliação do MEC

Como parte do Sistema
Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes),
resultados da pesquisa
foram divulgados em
novembro de 2011

Henrique Marçal, secretário do CROGO em
reunião com representantes da ABOR

Rodrigo Marinho, presidente do CROGO e representantes
da Comissão de Odontologia Hospitalar
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O fenômeno de inversão tecnológica é conhecido no

meio da fotografia como a prática de utilizar as máquinas

fotográficas analógicas de antigamente com finalidade

artística. O Instagram, aplicativo para i-phones criado pelo

brasileiro Mike Krieger, é o exemplo mais bem-sucedido

da nova onda. Através da aplicação de recursos

computacionais, este aplicativo dá um aspecto analógico

a fotografias digitais. A inversão tecnológica consiste,

portanto, no retorno ao antigo, ultrapassado.

Encontra-se aí um grande prenúncio da atual

realidade que vive a radiologia brasileira: não se trata

mais de “se” a radiologia digital substituirá a

convencional, e sim de “quando” isto ocorrerá, como

afirmam os professores das universidades da Califórnia e

de Toronto, Stuart White e Michael Pharoah. Desta forma,

a aplicação rotineira das práticas radiográficas analógicas

demonstra-nos que a Odontologia não vive um momento

de retorno ao antigo, mas de persistência nele.

Os sistemas de informatização para a gestão de

imagens e informações clínicas surgiram no final da

década de 80, quando os programas digitais começaram a

ser utilizados em larga escala nos hospitais. Naquela

época, cada equipamento era considerado um sistema

isolado, estando apenas conectado à sua estação de

trabalho.

Devido ao crescente uso das imagens digitais, foi

desenvolvido em 1985 o padrão DICOM (Digital Imaging

and Communications in Medicine), visando promover a

troca de informações e imagens entre os profissionais da

área da saúde.  O formato DICOM é universal e visa

facilitar a leitura de imagens por diferentes softwares, tais

como radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas

Inversão Tecnológica
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e ultrassonografias.

Desde então, a tecnologia digital está revolucionando

as práticas profissionais e isto se faz presente também na

Odontologia, servindo não só para facilitar o diagnóstico e

o tratamento odontológico, mas também como excelente

ferramenta de marketing profissional. Estamos vivendo o

fim da cultura do papel e partindo para o arquivamento e

utilização de imagens por meio digital.

A imagem digital pode ser obtida através de três

métodos de aquisição: indireto, semidireto e direto. O

primeiro consiste na digitalização da radiografia

convencional utilizando scanner ou máquina fotográfica

digital, não eliminando, portanto, a etapa de

processamento químico do filme radiográfico.

O método semidireto utiliza placas de fósforo para a

captação da informação desejada. Estes dispositivos

possuem espessura e flexibilidade bastante semelhantes

às do filme radiográfico. Esta forma de aquisição é

denominada semidireta já que após a exposição da placa

à radiação, há necessidade de uma leitura por

equipamento específico, onde a imagem adquirida será

transferida ao computador.

No método direto, ao invés do filme radiográfico ou

placa de fósforo, um sensor é exposto à radiação X,

produzida por um aparelho convencional com tempos de

exposição reduzidos. Após a exposição, as informações

analógicas captadas são convertidas em informações

digitais e exibidas diretamente no monitor do

computador.

A utilização de sensores e placas de fósforo permitiu

reduzir o tempo de trabalho e a dose de radiação

ionizante empregada. Também são vantagens: a

possibilidade de melhoramento das imagens como a

correção de brilho e contraste, eliminação do

processamento químico, facilidade de comunicação entre

o profissional e o paciente, bem como o favorecimento do

controle e arquivamento dos dados. Entretanto, a

radiografia digital apresenta desvantagens como o alto

custo de aquisição e manutenção dos aparelhos, o

reduzido tamanho da face ativa dos sensores e o volume

acentuado dos mesmos.

As informações obtidas através do processo

semiológico norteiam as decisões clínicas e os exames por

imagem constituem meios complementares de grande

CD Karla de Faria Vasconcelos - CRO-GO 9433

Mestre em Clínica Odontológica – FO/UFG; Aluna do curso de

Especialização em Radiologia Odontológica – FOP/UNICAMP;

Aluna do curso de Doutorado em Radiologia Odontológica -

FOP/UNICAMP

CD Karla Rovaris da Silva - CRO

Aluna do curso de especialização em Radiologia

Odontológica - ABO/PB; Aluna do curso de Mestrado em

Radiologia Odontológica - FOP/UNICAMP

CD Sergio Lins de Azevedo Vaz - CRO-ES 5337

Especialista em Radiologia Odontológica e Imaginologia - USP;

Aluno do curso de Mestrado em Radiologia Odontológica -

FOP/UNICAMP.

importância neste contexto. Durante muitos anos o

cirurgião-dentista contou com imagens convencionais. No

entanto, o avanço da tecnologia viabilizou a aplicação da

radiologia digital na clínica odontológica. Esta já é uma

realidade em vários países da Europa e nos Estados

Unidos. Contudo, pesquisas indicam que os cirurgiões-

dentistas brasileiros ainda apresentam dificuldades em

utilizar essa nova modalidade de imagem em sua prática

diária. Dentre estas, destacam-se o alto-custo, dificuldade

no manuseio de novas tecnologias, desconhecimento

quanto à praticidade e o custo-benefício das imagens

digitais, além de a maioria dos consultórios odontológicos

não apresentarem sistemas informatizados.

Todavia, a utilização de arquivos eletrônicos e

imagens digitais na prática odontológica vem crescendo

de forma contínua e vários cirurgiões-dentistas, de todas

as especialidades, já se beneficiam com a referida prática.

A difusão das características das imagens digitais é

fundamental para permitir o estabelecimento da

radiologia odontológica brasileira neste novo contexto.

Porém esse avanço tecnológico somente tem valor se o

profissional possuir conhecimentos apropriados de

interpretação radiográfica, bem como domínio das

técnicas e indicação precisa para cada caso-específico. É

indiscutível que a radiografia digital favorece o processo

de diagnóstico, entretanto, não aumenta o conteúdo das

informações presentes na imagem. E assim, a partir do

momento em que a realidade da radiologia digital estiver

sendo vivenciada, retornar aos filmes radiográficos e

soluções de processamento poderá se constituir de uma

saudosa prática de inversão tecnológica.
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Derrubando Mitos

Em contraste com a dentição decídua, os incisivos

permanentes não se alinham antes da erupção e costumam

irromper rotacionados ou deslocados no aspecto vestíbulo-

lingual devido à discrepância entre o tamanho dos mesmos

em relação ao osso na fase da dentadura mista. Essa

alteração, que pode acometer tanto a maxila quanto a

mandíbula, é denominada apinhamento primário e tende a

se resolver espontaneamente à medida que ocorre o

crescimento e desenvolvimento da face. Assim, pela

influência de forças produzidas pelos lábios, bochechas,

língua e atividades metabólicas do próprio ligamento

periodontal, além do aproveitamento do leeway space, os

incisivos podem assumir gradualmente uma posição mais

favorável.

Caso persista certo grau de apinhamento dentário na

fase final da dentadura mista, medidas terapêuticas devem

ser implementadas incluindo procedimentos ortopédicos

ou ortodônticos, de forma isolada ou combinada, tais

como: disjunção rápida da maxila, expansão dento-alveolar

dos arcos dentais, redução da dimensão mesio-distal de

alguns dentes, distalização de molares, ou extrações

dentárias, dentre outros.

Independentemente da terapêutica aplicada, a

estabilidade pós-tratamento merece especial consideração

e constitui-se numa das maiores preocupações entre os

profissionais envolvidos. Talvez a mais previsível e mais

frustrante recidiva seja o apinhamento dentário ântero-

inferior que é frequentemente associado à erupção dos

terceiros molares. Há estimativas de que cerca de 10 a 50%

das extrações desses dentes sejam realizadas por razões

ortodônticas. Este elevado percentual provavelmente se

deve a persistência do mito de que o terceiro molar seja o

principal ou, até mesmo, o único responsável pela quebra

da estabilidade do tratamento ortodôntico e

desalinhamento dos incisivos inferiores no período pós-

contenção.

O fato de o terceiro molar ser o dente mais instável

filogeneticamente e o mais variável ontogeneticamente

para os seres humanos certamente contribui para gerar

controvérsias quanto à decisão de aproveitá-lo ou removê-

lo cirurgicamente. A extração desse dente apresenta-se

como um dos procedimentos mais frequentemente

realizados pelos cirurgiões bucomaxilofaciais e, desde 1980,

diretrizes para extração dos terceiros molares foram

estabelecidas pelo National Institute of Health (NIH) dos

EUA, conforme enumeradas a seguir: (1) após um ou mais

episódios de pericoronarite; (2) cárie no terceiro molar sem

possibilidade de restauração; (3) cárie na distal do segundo

molar adjacente; (4) doença periodontal, resultando em

perda óssea; (5) evidência de alargamento folicular; e, (6)

reabsorção radicular provocada pelo terceiro molar

adjacente. Como regra, definiu-se que dentes

assintomáticos e destituídos de patologias não deveriam

ser removidos. Inúmeros estudos constataram elevado

número de indicações de extração em casos que não se

enquadraram nas diretrizes estabelecidas pelo NIH, mesmo

considerando o reduzido risco de desenvolvimento de

patologias associadas a terceiros molares não irrompidos

contrapondo-se à morbidade da cirurgia.

Em 1995, a American Association of Oral and

Maxillofacial Surgeons (AAOMS) expandiu essas diretrizes,

incluindo: (7) a remoção profilática para facilitar

movimentos ortodônticos de distalização, (8) a remoção

para promover estabilidade do alinhamento dentário, (9)

em casos de anormalidades ortodônticas (comprimento do

arco, discrepância de tamanho dentário) e, (10) em

situações prévias a cirurgia ortognática. A incorporação

desses novos critérios evidenciou a forte influência da

Ortodontia no encaminhamento para a extração de

terceiros molares.

Contudo, parece não haver evidências científicas

suficientes para justificar a extração dos terceiros molares

Extração de Terceiros
molares e Apinhamento
dentário Ântero-inferior:
Há mesmo um dilema?
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com a finalidade única de prevenir ou reduzir o

apinhamento dentário tardio. Indistintamente para

pacientes que tenham ou não se submetido a tratamento

ortodôntico, a etiologia para esse fenômeno é multifatorial.

É fato comprovado que tanto a distância inter-caninos

quanto o comprimento do arco dentário diminuem após a

erupção dos 2ºs molares o que, consequentemente,

acentua o grau de apinhamento dentário anterior. Dentre

os vários fatores que corroboram para reduzir as dimensões

do arco dentário estão o deslizamento mesial fisiológico

dos dentes posteriores, principalmente na transição da

dentadura mista para a permanente, e o componente

(vetor) anterior de força da oclusão gerado pela angulação

axial mesial dos primeiros e segundos molares

permanentes. Segundo essa teoria, durante a carga oclusal,

os dentes posteriores tendem a se inclinar ainda mais para

mesial gerando forças que são transmitidas aos dentes

anteriores pelos pontos de contato acentuando o

apinhamento. Dentes já impactados e sem força eruptiva

não têm potencial para exacerbar esse vetor e, apenas

durante o movimento de erupção, os terceiros molares

podem intensificar essa força, mas sua pequena magnitude

parece não ser suficiente para provocar desalinhamento

dos incisivos. Há relatos de que as extrações de terceiros

molares não promovem efeito significativo na rigidez dos

contatos proximais. Outros estudos demonstram que o

apinhamento tardio se manifesta indistintamente em

indivíduos onde os terceiros molares estão impactados e

naqueles com agenesia desses dentes.

A cessação do crescimento da maxila pode restringir o

avanço da mandíbula que continua crescendo e se

remodelando de forma tardia, o que provoca redução de

espaço para os incisivos e contribui para o apinhamento

ântero-inferior. Além disso, em indivíduos com padrão mais

vertical de crescimento (dolicofaciais), uma rotação

posterior muito acentuada da mandíbula pode obrigar os

incisivos a uma retro-inclinação em relação à base óssea e a

um maior grau de apinhamento. Pacientes respiradores

bucais apresentam mudanças nas funções dos tecidos

musculares as quais induzem aumento facial ântero-inferior

e interferem no equilíbrio dentário levando à mesma

posição retro-inclinada e apinhamento dos incisivos.

A morfologia das coroas dos incisivos também é

determinante na etiologia do apinhamento, uma vez que,

dentes mais retangulares e de maior espessura no aspecto

vestíbulo-lingual apresentam contatos interproximais mais

estáveis que aqueles cujas coroas são triangulares e menos

espessas. O desgaste dentário pode estar indicado em

alguns casos para adequação dos pontos de contato, desde

que seja levada em conta a chamada Discrepância Dentária

de Bolton.

Quanto maior o grau de apinhamento dentário no pré-

tratamento, isto é, quanto maior a severidade da má-

oclusão, maiores são as chances de recidiva. Alguns autores

recomendam a sobrecorreção das giroversões o mais

precocemente possível e outros indicam a fibrotomia

supracristal circunferencial como forma de manutenção da

estabilidade. Esta última só deve ser realizada em

condições periodontais favoráveis.

A manifestação de patologias periodontais

inflamatórias pode acarretar a ruptura das fibras supra

cristais do ligamento periodontal e acentuar as perdas

ósseas alterando, consequentemente, as posições dos

centros de resistência dos incisivos. Desse modo, o

equilíbrio entre as forças musculares promovidas pela

língua e aquelas advindas dos lábios, bochechas e tecidos

periodontais é rompido favorecendo o apinhamento.

Portanto, o fato dos terceiros molares se

desenvolverem aproximadamente na mesma época em que

o apinhamento dentário se manifesta, isto é, na

adolescência e adulto jovem, parece ser a única correlação

entre esses dois fenômenos. Não há base científica para

incriminarmos esses dentes como os principais vilões na

etiologia do apinhamento dentário na dentadura

permanente.

Concluindo, se os terceiros molares apresentam

condições favoráveis para irromper em boa oclusão, o

apinhamento per se não deve ser justificativa para a

extração. Caso haja alguma indicação consistente para a

remoção de terceiros molares assintomáticos, deve-se

considerar o adiamento da decisão final até os 16 anos de

idade ou para quando 1/3 ou 2/3 de suas raízes estiverem

formadas, uma vez que esse é o período de erupção ativa e

de maior facilidade técnica para a sua remoção cirúrgica.

Nesta fase do desenvolvimento já se tem uma melhor

definição do aproveitamento ou não do terceiro molar em

relação ao espaço disponível na arcada dentária e a

probabilidade do mesmo desenvolver outros processos

patológicos.

CD Willian Caetano Rodrigues - CROGO 4619

Especialista em Ortodontia – APCD/UNESP – Araraquara – SP;

Especialista em Implantodontia – ABO – DF; Mestre em Laser

Aplicado à Odontologia – IPEN/USP – São Paulo -SP
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EDITAL CROGO - 012 /2011

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
POR 30 (TRINTA) DIAS AO CIRURGIÃO-DENTISTA
CD – JOÃO FRANCISCO DA COSTA - CROGO-2561.

PÚBLICO
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS CIRURGIÃO-
DENTISTA JOÃO FRANCISCO DA COSTA, CROGO-2561

NOTIFICADO

SUSPENSO POR 30 (TRINTA) DIAS DO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL

DR. RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE,CD
CROGO-5843

Presidente CRO-GOIÁS

(artigo 28 º do Código de Processo Ético Odontológico)

O Conselho Regional de Odontologia de Goiás torna , a aplicação de
ao

inscrito sob No. , em processo ético
tramitado neste Conselho sob o No. 972/2006, de acordo com a decisão final do Plenário do
CRO-GOIÁS, por unanimidade, em 23/05/2011. Neste ato o profissional foi apenado por infringir
aos artigos: Artigo 9º inciso IX; artigo 12 inciso I; artigo 24 inciso I, III e X; artigo 33; artigo 34
inciso I, do Código de Ética Odontológica RES. CFO 42/2003.

Fica o denunciado a apresentar sua Carteira Profissional no CROGO, para
execução prevista no art. 45º do Código de Processo Ético Odontológico.

Desta forma, fica o referido Cirurgião-Dentista
e, doravante deverá observar estritamente as disposições

contidas no Código de Ética Odontológica, aprovado pela RES-CFO-42/2003, de 20/05/03.

Goiânia, 13 de Outubro de 2011.

EDITAL CROGO - 013 /2011

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
POR 30 (TRINTA) DIAS AO CIRURGIÃO-DENTISTA
CD – SAMUEL ROOSEVELT SONSIN - CROGO-6809.

PÚBLICO
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS CIRURGIÃO-
DENTISTA SAMUEL ROOSEVELT SONSIN, CROGO-6809

NOTIFICADO

SUSPENSO POR 30 (TRINTA) DIAS DO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL

DR. RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE,CD
CROGO-5843

Presidente CRO-GOIÁS

(artigo 28 º do Código de Processo Ético Odontológico)

O Conselho Regional de Odontologia de Goiás torna , a aplicação de
ao

inscrito sob No. , em processo ético
tramitado neste Conselho sob o No. 1195/2005, de acordo com a decisão final do Plenário do
CFO, por maioria, em 09/12/2010. Neste ato o profissional foi apenado por infringir ao artigo:
artigo 33, do Código de Ética Odontológica RES. CFO 42/2003.

Fica o denunciado a apresentar sua Carteira Profissional no CROGO, para
execução prevista no art. 45º do Código de Processo Ético Odontológico.

Desta forma, fica o referido Cirurgião-Dentista
e, doravante deverá observar estritamente as disposições

contidas no Código de Ética Odontológica, aprovado pela RES-CFO-42/2003, de 20/05/03.

Goiânia, 13 de Outubro de 2011.

EDITAL CROGO - 011 /2011

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
POR 30 (TRINTA) DIAS A CLINICA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E

REPRESENTAÇÃO ODONTO SYSTEM LTDA-CROGO-199-CL.

PÚBLICO
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, POR 30 (TRINTA) DIAS CLINICA DE
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E REPRESENTAÇÃO ODONTO SYSTEM LTDA,

CROGO-199 CL

Clinica de Assistência Odontológica e Representação
Odonto System Ltda-Crogo-199-CL SUSPENSA POR 30 (TRINTA) DIAS DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL,

DR. RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE,CD
CROGO-5843

Presidente CRO-GOIÁS

(artigo 28 º do Código de Processo Ético Odontológico)

O Conselho Regional de Odontologia de Goiás torna , a aplicação de
à

inscrita sob
No. , em processo ético tramitado neste Conselho sob o No. 987/2006, de
acordo com a decisão final do Plenário do CFO, por maioria, em 24/02/2011. Neste ato a clínica
foi apenada por infringir o artigo 24 inciso III; artigo 33 e artigo 34º incisos I e VII, do Código de
Ética Odontológica RES. CFO 42/2003.

Desta forma, fica a referida

e, doravante deverá observar estritamente as disposições contidas no Código
de Ética Odontológica, aprovado pela RES-CFO-42/2003, de 20/05/03.

Goiânia, 13 de Outubro de 2011.

EDITAL CROGO - 015 /2011
CENSURA PÚBLICA À TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL

TSB-ONDINA FERREIRA DO PRADO - CROGO-TSB-445.

PÚBLICO CENSURA
PUBLICA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL ONDINA FERREIRA DO PRADO,
CROGO-445

Censurada Publicamente

DR. RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE,CD
CROGO-5843

Presidente CRO-GOIÁS

(artigo 28 º do Código de Processo Ético Odontológico)

O Conselho Regional de Odontologia de Goiás torna , a aplicação de
à inscrita sob No.

, em processo ético tramitado neste Conselho sob o No. 978/2006, de acordo com a
decisão final do Plenário do CRO-GOIÁS, por unanimidade, em 27/06/2011. Neste ato a
profissional foi apenada por infringir o artigo: artigo 42º inciso V, do Código de Ética Odontológica
RES. CFO 42/2003.

Desta forma, fica a referida Técnica em Saúde Bucal e,
doravante deverá observar estritamente as disposições contidas no Código de Ética
Odontológica, aprovado pela RES-CFO-42/2003, de 20/05/03.

Goiânia, 13 de Outubro de 2011.

EDITAL CROGO - 014 /2011

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
POR 30 (TRINTA) DIAS AO AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA

APD-ELIANDRO DA SILVA SANTOS-CROGO-APD-174.

PÚBLICO
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS AUXILIAR DE
PRÓTÉSE DENTÁRIA ELIANDRO DA SILVA SANTOS, CROGO-174

NOTIFICADO

SUSPENSO POR 30 (TRINTA)
DIAS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

DR. RODRIGO MARINHO DE OLIVEIRA REZENDE,CD
CROGO-5843

Presidente CRO-GOIÁS

(artigo 28 º do Código de Processo Ético Odontológico)

O Conselho Regional de Odontologia de Goiás torna , a aplicação de
ao

inscrito sob No. , em
processo ético tramitado neste Conselho sob o No. 980/2006, de acordo com a decisão final do
Plenário do CRO-GOIÁS, por unanimidade, em 27/06/2011. Neste ato o profissional foi apenado
por infringir ao artigo: artigo 9º inciso IV, do Código de Ética Odontológica RES. CFO 42/2003.

Fica o denunciado a apresentar sua Carteira Profissional no CROGO, para
execução prevista no art. 45º do Código de Processo Ético Odontológico.

Desta forma, fica o referido Auxiliar em Prótese Dentária
e, doravante deverá observar estritamente as

disposições contidas no Código de Ética Odontológica, aprovado pela RES-CFO-42/2003, de
20/05/03.

Goiânia, 13 de Outubro de 2011.

Lembramos que no período de

, o CROGO, assim como todas as
Delegacias Regionais, estarão em

Férias Coletivas.

26 de dezembro de 2011 a 09 de janeiro

de 2012

Atenção: Recesso!





Desejamos a todos que assim como a vida,

todos os sonhos se renovem e que a Paz

esteja presente em todos o lares.

Que 2012 seja uma ano

de sucesso e realizações!

São os votos do


