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anos

Palavra do Presidente

Uma nova vitória, um novo Desafio.

Isto nos faz prosseguir
É com imensa satisfação
nesta caminhada com mais
que fomos reeleitos, no dia 27 de
dedicação, trabalho, zelo e
abril de 2018, para presidirmos
transparência em todos os
novamente o CRO-PB, no biênio
nossos atos praticados no CRO2018/2020. A responsabilidade
PB, seguindo ﬁelmente o nosso
do Plenário aumenta. As metas e
Código de Ética.
as propostas que planejamos e
Mas, na eleição do dia
traçamos na eleição de 2016
27, tivemos alguns dissabores
começam a surtir efeitos. A
por parte de alguns colegas, que
prova cabal disso podemos
Dr. Leonardo Marconi
não quiseram lançar uma chapa
veriﬁcar na administração
contrária, por falta de propostas para nossa
voltada para todas as categorias inscritas,
categoria. Votaram colocando palavras
baseada no princípio da ética, da
obscenas na cédula eleitoral, e isto só faz
transparência e, sobretudo, na honestidade.
denegrir a imagem da nossa proﬁssão. Quem
Toda a equipe do Conselho vem trabalhando
assim o fez, mostrou que não tem ética e
com muito aﬁnco e dedicação, tanto os
decência à altura da nossa Odontologia.
Conselheiros, quanto as Comissões e o quadro
Quero convidar a todas as categorias
de funcionários.
inscritas no Conselho para participarem do 5º
Faz 20 meses que estamos à frente do
Congresso Paraibano de Odontologia, que
nosso Conselho. Não medimos esforços e
dedicação para restabelecermos a situação
acontecerá no Hotel Garden, em Campina
administrativa e ﬁnanceira, e isto, graças a
Grande, nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho, durante
Deus, conseguimos, e temos de avançar muito
o maior São João do mundo, com professores
mais. Em virtude disto, colocamos os nosso
de renomes nacionais e internacionais. Todos
nomes para disputarmos nova eleição e, para a
os cursos serão gratuitos, precisando só
nossa surpresa, não tivemos chapa contrária,
estarem em dia com suas obrigações
isto devido ao trabalho sério que foi
ﬁnanceiras junto ao CRO-PB.
Agradeço a todos os colegas que nos
implementado na gestão 2016/2018. E fomos
reconduziram a mais um mandato à frente do
reeleitos com uma aceitação em torno de
CRO-PB. Rogo a Deus que nos ilumine e nos dê
80%.
muita humildade e sabedoria para dirigirmos
Queremos agradecer de coração a
todos os atos à frente desta nobre Autarquia.
todos os colegas que conﬁaram no nosso
trabalho à frente do CRO-PB e depositaram os
Que Deus ilumine a todos!
votos, democraticamente, na Chapa 10.
expediente
Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - Leonardo Marconi
Cavalcanti de Oliveira - Presidente, Ana Maria de Araújo Lucena Tesoureira, Marcos Antonio Florencio dos Santos - Secretário,
Comissão de Ética - Patrícia Meira Bento - Presidente, Maria do Socorro
Gadelha Nóbrega, Guilherme Moraes dos Santos - Membros;
Comissão de Tomada de Contas - Marcos Antônio Farias de Paiva Presidente, Roseanne da Cunha Uchoa, Tatianna Miranda Cabral
Ferreira - Membros, Suplente - Otacílio Paulo de Araújo Filho,
Coordenadora do Setor de Fiscalização - Cariles Silva de Oliveira,

Delegado Regional Campina Grande - Selda de Figueiredo Andrade |
Delegado Regional de Patos - Carlos Eduardo Alves Lima | Delegado
Regional de Cajazeiras - Francisco Celso de Assis | Informativo do
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Centro, Tel: (83)3513 0202 | DELEGACIAS REGIONAIS: Campina Grande
- Rua Nezinha Góes de Albuquerque, 61 - Catolé - Tel: (83) 3065-3297 |
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Campina Grande - 07 a 10 de junho | Hotel Garden
Aproveitando que no mês de junho a cidade de Campina Grande sedia a festa conhecida como o
maior São João do Mundo, o CRO-PB está realizando no período de 07 a 10 de junho a 5ª edição do
Congresso Paraibano de Odontologia_CRO-PB. O evento será realizado no auditório e amplas
dependências do Hotel Garden, localizado no bairro do Mirante.
Dentro da programação, cursos na área de DENTÍSTICA – Prof. Dr. Paulo Quagliatto (MG),
CIRURGIA ORAL – Prof. Dr. Roberto Prado (RJ), ENDODONTIA – Igor Prokopowitsch (SP), FARMACOLOGIA –
Prof. Dr. Luiz Alberto Marinho (RN), HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – Profa. Dra. Maria Bibiana Bartolomei
Grassi, IMPLANTODONTIA – Prof. Dr. Eduardo Ayub (MS) e HALITOSE – Profa. Dra. Ana Kolbe (BA),
ATUALIZAÇÃO PARA TSB/ASB - Profa. Katia Botelho (PE) e também curso para TPD/APD, que terá a
programação divulgada brevemente.
As inscrições serão gratuitas para todos os proﬁssioanis inscritos em dia com suas obrigações com
a entidade e podem ser feitas através de email e telefone das unidades do CRO-PB em todo o estado. Não
perca esta oportunidade de atualização proﬁssional, participe e divulgue entre os colegas.

07 DE JUNHO

08 DE JUNHO

MANHÃ
9h às 12h

MANHÃ

Curso: DENTÍSTICA

8h às 12h

Prof. Dr. Paulo Quagliatto (MG)

TARDE
14h às 17h

TARDE

Curso: DENTÍSTICA

Prof. Dr. Paulo Quagliatto (MG)
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Curso: CIRURGIA BMF

Prof. Dr. Roberto Prado (RJ)

14h às 18h

Curso: ENDODONTIA

Prof. Dr. Igor Prokopowitsch (SP)

Congresso

Prof. Dr. Paulo Quagliatto (MG)

Prof. Dr. Luiz Alberto Marinho (RN)
.Professor adjunto IV (UFRN)
.Especialista em Infectologia pela
Sociedade Brasileira de Infectologia)
.Especialista em Imunopatologia pela
Associação Médica Brasileira
.Mestre em Medicina Tropical (UFPE)

.Prof. Assoc. Doutor de Dentística e
Materiais Odontológicos
(UFU/Uberlândia)
.Mestre e Doutor em Dentística
Restauradora (Unesp-Araraquara/SP)
.Coord. Curso de Odontologia Estética
(APCD-Ribeirão Preto)

Prof. Dr. Roberto Prado (RJ)
.Mestre e Doutor em Cirurgia
Bucomaxilofacial (UERJ)
.Prof. Adj. de Cirurgia Bucomaxilofacial da
(UERJ) e .Prof. Tit. de Cirurgia
Bucomaxilofacial da Unigranrio
.Coord. do Curso de Aperfeiçoamento em
Cirurgia Oral da ABO-RJ

Profa. Dra. Maria Bibiana Grassi (PR)
.Profa. Harmonização estética Facial e
Odontologia Integrativa
· Mestre em Periodontia (PUC/PR)
· Habilitada par uso Avançado de Toxina
Botulínica e preenchimento orolabial com
preenchedores faciais e cirurgia de
Bichectomia (NAEO/SC)

Prof. Dr. Igor Prokopowitsch (SP)

Prof. Dr. Eduardo Ayub (MS)
.Prof. Pós-Graduação nas áreas de
implante e reabilitação oral
· Mestre em Implantodontia (USP/Bauru)
· Doutor em Reabilitação Oral
(USP/Bauru)
.Speaker and Fellow of a International
Team of Implantology (ITI)

.Prof. Doutor de Endodontia na Fousp
.Prof. Titular de Endodontia da
Universidade Cruzeiro do Sul
.Member of the International Association
for Dental Traumatology

Profa. Dra. Ana Christina Kolbe (BA)
.Membra da International Society of
Breath Odour Research (ISBOR )
· Especialista em Prótese Dental e
Dentística (FOB-USP/Bauru)
· Fundadora e 1ª presidente da
Associação Brasileira de Estudos e
Pesquisa dos Odores da Boca (ABPO)

Profa. Dra. Kátia Botelho (PE)
. Doutora em Nutrição
. Mestre e Espec. em Odontopediatria
. Coord. da Especialização em
Odontopediatria do CPGO/PE
. Vice-Coord da Especialização em
Odontopediatria da ABO/PE
. Profª Tit. III -Odontopediatria da FACIPE

INFORMAÇÕES e INSCRIÇÕES
Sede CRO-PB - JOÃO PESSOA: (83) 3513-0202
Delegacia Regional CAMPINA GRANDE: (83) 3065-3297
Delegacia Regional PATOS: (83) 3421-3229
Delegacia Regional CAJAZEIRAS: (83) 3531-7414
email: cropb@hotmail.com
INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA PROFISSIONAIS QUE ESTEJAM EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO AO CRO-PB.
RESERVA DE APARTAMENTOS PARA PARTICIPANTES DO CONGRESSO: (83) 3513 0202 (Mara Ruth)

8h às 12h

09 DE JUNHO

10 DE JUNHO

MANHÃ

MANHÃ

Curso: FARMACOLOGIA

8h às 12h

Prof. Dr. Luiz Alberto Marinho (RN)

Prof. Dr. Eduardo Ayub (MS)

TARDE
14h às 18h

TARDE

Curso: HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

14h às 18h

Profª. Dra. Maria Bibiana Grassi (PR)

8h às 18h
MANHÃ / TARDE

Curso: IMPLANTODONTIA

Curso: TPD/APD

8h às 18h
MANHÃ / TARDE

Curso: HALITOSE

Profª. Dra. Ana Kolbe (BA)

Curso: TSB/ASB

Profª. Dra. Katia Botelho (PE)
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@faculdade_coesp

fb.com/coesp.edu

SEU SUCESSO, NOSSA TRADIÇÃO
24 ANOS À FRENTE,

produzindo conhecimento e
evoluindo com a Odontologia.

A Faculdade COESP investe em pesquisa e conhecimento cientíﬁco há 24 anos, com uma
das mais modernas e confortáveis estruturas, para que os alunos tenham um contato teórico e
prático com o que há de mais avançado na Odontologia. Equipe de professores de renome
nacional e internacional, atendimento especializado e exclusivo.
Nossa estrutura conta com 05 salas de aula, 04 salas laboratoriais, sala de esterilização, salas
de raio X, auditório, biblioteca e 50 equipos. Dispomos também do CENTRO AVANÇADO EM
ENDODONTIA com formação e qualiﬁcação proﬁssional, microscópios, ultrassons, motores
ultra modernos, acompanhamento cientíﬁco e equipamentos individuais qualiﬁcando o
cirurgião-dentista para um melhor atendimento endodôntico.

CLíNICAS

CENTRO AVANÇADO
EM ENDODONTIA

AUDITÓRIO

SALA DE AULA

RECEPÇÃO

Av. Esperança, 1.194, Manaíra - João Pessoa, PB - (83) 3246 5500 | (83) 99964 0296 | 99684 1234 - www.coesp.edu.br

r

Dia do CD

AÇÃO
DIA DO
CIRURGIÃO
DENTISTA

Ação preventiva e educativa de combate ao câncer de boca

No último dia do Cirurgião-Dentista, o
Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, em
parceria com os cursos de Odontologia da UFPB e
UNIPÊ, realizou uma ação social de prevenção em
saúde bucal na orla do Cabo Branco, em João
Pessoa, para celebrar a data. A ação teve o intuito
educativo para a população e contou com a
presença dos conselheiros do CRO/PB, Dr.
Leonardo Marconi, Presidente, Dra. Ana Maria
Lucena, Tesoureira, Dr. Marcos Florêncio,
Secretário, Dra. Cariles Oliveira, Coordenadora do
Setor de Fiscalização do CRO/PB, além da
professora do curso de Odontologia da UFPB e
também conselheira do CRO/PB, Dra. Roseanne
Uchôa, e do coordenador do curso de Odontologia
da UNIPE, o professor Marcos Vasconcelos, além
de um grande número de acadêmicos das duas
instituições.
A ação abordou cuidados com a saúde
bucal, trabalhando, principalmente, a prevenção
ao câncer bucal. Na abordagem à população, foi
orientado de como fazer o autoexame preventivo
e alertado para o surgimento de sintomas e da

Prevenção

importância fundamental de consultar
periodicamente seu cirurgião-dentista, para
minimizar os riscos. Na ocasião, foram distribuídos
kits de escovação e água mineral para as pessoas
que caminhavam e faziam exercício na orla.
A ação foi muito bem recebida e
elogiada pelas pessoas que foram abordadas.
'Sabemos da importância de lembrar o quanto é
importante ter ações preventivas voltadas para
população, evitando a proliferação de muitos
males à saúde', lembra o Dr. Leonardo Marconi,
presidente do CRO/PB.

Conselheiros CRO-PB e professores da UFPB e UNIPÊ

Reforma e Reinauguração
da Regional Campina Grande
Em junho de 2017, foram
realizadas reformas estruturais na Delegacia
Regional Campina Grande e colocação de uma
nova placa, para a cerimônia que homenageou à
cirurgiã-dentista Dra. Jeruza Soares do
Nascimento, ex-Conselheira do CRO-PB.

Diretoria CRO-PB 2016/2018
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Administrativo

Administrativo

Experiência
e resolutividade
Com mais de 30 anos de experiência no
setor administrativo do CRO-PB, a Secretária
Executiva do Conselho Anésia Maria de Queiroz
tem em seu cotidiano a responsabilidade de
auxiliar nos encaminhamentos e soluções de
questões imprescindíveis para o funcionamento
da instituição. Conversamos com ela para
entender um pouco deste processo
administrativo.
.Atendimento ao público
O CRO-PB conta atualmente com uma
estrutura de pessoal composta por funcionários
que desempenham suas atividades na Sede (João
Pessoa) e Delegacias Regionais (Campina Grande,
Patos e Cajazeiras) da Autarquia, que fazem o
atendimento aos proﬁssionais inscritos de forma
presencial, por telefone e por meio eletrônico.
Como canais de comunicação para o
recebimento de solicitações, denúncias,
sugestões e reclamações citamos, além da
modalidade presencial, as Redes Sociais; Website,
ouvidoria (“Fale conosco”), além do e-mail
c r o p b @ h o t m a i l . c o m . To d a a d e m a n d a é
direcionada ao setor competente para a
formulação das respostas e adoção de medidas
cabíveis, de acordo com o caso.
.Demanda crescente
Levando em consideração o crescente
número de inscritos no CRO-PB,
consequentemente há aumento da demanda do
setor administrativo que se constitui, em sua
maioria, de processos de inscrição. Podemos citar
os processos para inscrições: principal e provisória,
transformação de inscrição provisória em
principal, transferências, cancelamentos, entre
outros. Também é bastante requisitada ao
Conselho, a emissão de Declaração de
regularidade proﬁssional, cuja demanda foi
CRO-PB 50 Anos | 08

Anésia Queiroz
aperfeiçoada desde fevereiro de 2018, através da
disponibilização da emissão de certidão via online,
através do site www.cropb.com.br
.Documentação e atualização cadastral
A ﬁm de agilizar a abertura de pedidos
junto ao Regional, sugerimos a obtenção de
informação antecipada da documentação por
algum canal de comunicação do CRO-PB, antes do
comparecimento presencial do proﬁssional. Isso
evitará que o mesmo tenha de se deslocar mais de
uma vez para formalizar suas solicitações.
Sugerimos ainda que os inscritos procedam à
atualização cadastral junto ao sistema do CRO, a
ﬁm de que todas as correspondências pertinentes
à atividade proﬁssional sejam entregues em
tempo hábil, já que algumas delas são passíveis de
prazo.

Atualização cadastral
Os dados dos inscritos já
podem ser atualizados
diretamente no site
do conselho:
www.cropb.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2016/2018

2016/2018

Prestação de Contas
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FISCALIZAÇÃO
uma missão cotidiana

:

A Dra. Cariles Oliveira é a coordenadora do Setor de
Fiscalização do CRO/PB, responsável por esta que é a missão
principal do Conselho. Conversamos com ela sobre os processo de
ﬁscalização no Estado.

Dra. Cariles Oliveira

. Desaﬁos
Dentre os principais desaﬁos estão a otimização de
cobertura de ﬁscalização no estado, a qual sempre deve estar em
sintonia com o crescimento da atividade proﬁssional odontológica.
O estabelecimento de parcerias institucionais, sobretudo com o
Ministério Público do Estado tem promovido consideráveis
conquistas em termos de adequação de irregularidades
encontradas pelo setor de ﬁscalização.
. Condições de Trabalho
A precarização de serviços odontológicos em diversos
municípios do estado, gerando grande transtorno aos proﬁssionais
de Odontologia e à população. Em várias oportunidades,
constatou-se que o cirurgião dentista estava presente no serviço,
mas que não tinha condições mínimas de trabalho. Diante da
inexistência de condições minimamente aceitáveis, o CRO-PB
procedeu à Interdição ética do serviço até que as irregularidades
sejam sanadas. As deﬁciências vão desde a falta de insumos
odontológicos quanto a severos problemas estruturais das
unidades. Em alguns municípios, o serviço público se apresenta em
boas e até excelentes condições de funcionamento, mas essa
realidade não é a regra.
.Redes sociais
As maiores demandas no Setor de Fiscalização tem sido
produzidas por infrações de publicidade à luz do Código de Ética
Odontológica, principalmente às vinculadas as redes sociais. Nessa
modalidade de divulgação, alguns proﬁssionais estão exibindo
tratamentos odontológicos e pacientes, o que é vedado pelo citado
código.
As redes sociais se apresentam como uma importante
ferramenta de publicidade, que pode ser usada por vários
proﬁssionais, para a divulgação de assuntos odontológicos e
relacionamento com seus pacientes. Assim como em outros meios
de comunicação, não há infração de publicidade pelos proﬁssionais,
desde que a divulgação respeite os preceitos do Código de Ética
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Fiscalização

FISCALIZAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE 2016/2017
Detalhamento 2016

Detalhamento 2017

Cirurgiões-Dentistas: 313

Cirurgiões-Dentistas: 393

Técnico em Saúde Bucal (TSB): 16

Técnico em Saúde Bucal (TSB): 16

Auxiliar de Saúde Bucal (ASB): 191

Auxiliar de Saúde Bucal (ASB): 193

Técnico em Prótese Dentária (TPD): 23

Técnico em Prótese Dentária (TPD): 21

Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF): 133

Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF): 96

Hospital Público/Privado: 11

Hospital Público/Privado: 05

Centro de Esp. Odontológicas (CEO): 14

Centro de Esp. Odontológicas (CEO): 10

Odontológica e demais normas legais pertinentes
a cada proﬁssão.
Duas resoluções foram aprovadas pelo
Regional a ﬁm de disciplinar o Termo de ajuste de
conduta para infrações de publicidade: Resolução
CRO-PB 03, de 16 de novembro de 2016 e
Resolução CRO-PB 04, de 19 de junho de 2017.
Nesses dispositivos estão previstas cláusulas
impositivas de comportamento, obrigação
ﬁnanceira e sanção em caso de descumprimento.
Em resumo, o proﬁssional que cometer infrações
éticas de publicidade, após notiﬁcação, e não
tendo sido alvo anterior de notiﬁcações ou
processos éticos por publicidade irregular, estará
apto à aplicação do TAC. Em caso de reincidência, o
processo ético disciplinar será aberto e tramitará
até julgamento, conforme previsto no Código de
Processo ético odontológico. Só no ano de 2017
foram abertos 70 processos para ﬁrmamento de
TAC.
Sua denúncia pode ser feita em caráter
sigiloso pessoalmente em qualquer unidade
do CRO-PB ou através do
email: ﬁscalizacao.cropb@gmail.com
e site: www.cropb.com.br/denuncias

O CRO-PB pode
analisar sua publicidade
para avaliar se está
de acordo com o
Código de
Ética Odontológica
Consulte o setor de ﬁscalização
do CRO-PB sobre regras de publicidades
permitidas, a ﬁm de não incorrer em
infrações éticas. O material deve ser
encaminhado ao setor de ﬁscalização
através do e-mail
ﬁscalizacao.cropb@gmail.com para
apreciação ou pode ser entregue de forma
presencial na sede do Conselho ou em
suas delegacias regionais localizadas em
Campina Grande, Patos e Cajazeiras.
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A primeira sede do CRO/PB foi no prédio da Faculdade de Odontologia da UFPB, localizada na Av. Trincheiras

HÁ 50 ANOS TRABALHANDO PELA
ODONTOLOGIA PARAIBANA
Em 2017 o Conselho
Regional de Odontologia
completou 50 anos criação, desde
a publicação da resolução nº 2 do
Conselho Federal de Odontologia
em agosto de1967. Com a missão
primordial de fiscalizar a profissão,
tem trabalhado pela valorização
dos profissionais de Odontologia,
privilegiando a Ética como base
cotidiana para o exercício da Odontologia.
O Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Odontologia foram instituídos pela
Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964,
regulamentada pelo Decreto nº 68.704, de 03 de
junho de 1971.
Criado em agosto de 1967, através da
Resolução nº 2, o Conselho Federal de

Odontologia, usando das
atribuições que lhe conferia o
artigo 4º da Lei n 4.324, de 14 de
abril de 1964, o CFO designou a
composição do Conselho Regional
de Odontologia da Paraíba,
inicialmente em caráter provisório,
com mandato até 31 de dezembro
anos
de 1967. Os Membros Efetivos
deste plenário histórico são os
Doutores João Cavalcanti Pessoa de Luna,
Antônio Silva da Silveira, Benjamim Fernandes
Jales, Eutímio da Silva e Péricles de Figueiredo
Gouveia. Os Membros Suplentes foram os
Doutores Odísio Borba Duarte, Wilson de
Mendonça Furtado, Itamar Finizola de Sá, Isidro
Gomes da Silva e Thales de Almeida, que, na
época, tiveram a incumbência de promover a

CONSELHEIROS EFETIVOS
Dr. Leonardo Marconi
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Dr. Marcos Florencio

CO
Dra. Ana Maria Lucena

Dr. Marcos Paiva

Dra. Patrícia Meira

Dr

heiras

a

1967

2018
PRESIDENTE
ATUAL

inscrição dos Cirurgiões-Dentistas paraibanos e
realizarem a eleição para definição do 1º plenário
Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.
A 1ª reunião do Conselho Regional de
Odontologia da Paraíba foi realizada em 28 de
agosto de 1967, na sede da Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal da Paraíba,
situada à Rua das Trincheiras, nº 239, Centro, em
João Pessoa, dentro do prazo estabelecido. A
finalidade desta reunião foi a de eleger a
Diretoria do Conselho Regional de Odontologia
da Paraíba com mandato provisório. Nesta
reunião também foram fixados os valores da
anuidade e outras taxas, além de estabelecer
prazo para inscrição dos Cirurgiões-Dentistas,
que foi determinada para o dia 18 de outubro de
1967.
A segunda reunião ordinária do
Conselho Regional de Odontologia da Paraíba,
dia 1º de dezembro de 1967, foi apresentada e
aprovada à relação de 96 (noventa e seis)
inscrições definitivas de Cirurgiões-Dentistas,
sendo a inscrição nº 01 do Dr. Péricles de
Figueiredo Gouveia e a primeira CirurgiãDentista, Dra. Odete Lopes de Moura, teve a
inscrição de nº 12.
Para comemorar o jubileu de ouro do
CRO-PB, a diretoria realizou uma série de cursos
inteiramente gratuitos com professores
renomados de vários estados do país, nos meses
de agosto e setembro de 2017. No Dia do
Cirurgião-Dentista, comemorado no dia 25 de
outubro, foi realizada uma ação social de
prevenção ao câncer de boca na orla do Cabo
Branco em João Pessoa, em parceria com os
cursos de Odontologia da UFPB e UNIPÊ.

1º PRESIDENTE

CROPB 50 anos

O Dr. Péricles de Figueiredo
Gouveia foi graduado pela
UFPE em 1938 e foi o primeiro
presidente do CRO-PB no ano
de 1967.

O Dr. Leonardo Marconi
Cavalcanti de Oliveira foi
graduado pela UFPB em 1976 e
foi presidente do CRO-PB nos
períodos de 2002 a 2009,
retornando a
presidência em 2016.

Curso da Profa. Maria Bibiana em João Pessoa

Curso do Prof. Paulo Quagliatto em Campina Grande

CONSELHEIROS SUPLENTES
Dra. Roseanne Uchôa

Dra. Tatianna Ferreira Dra. Ma. Socorro Gadelha Dr. Guilherme Moraes

Dr. Otacílio Araújo
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Dr. Landoaldo Falcão
. Desaﬁos jurídicos na Odontologia
Temos que 2018 seja um ano de desaﬁo
jurídico paradigmático para a odontologia,
notadamente para o setor da Harmonização
Orofacial, que são interligados a estética e
autoestima do paciente. Continuaremos a lidar com
a evolução de novas técnicas e sua aplicação para a
odontologia, bem como a observar os rumos que se
dará a Harmonização Orofacial, notadamente pela
disputa judicial que se trava entre o Conselho Federal
de Odontologia versus as entidades de Medicina
sobre o uso da toxina botulínica e preenchedores
faciais, em casos terapêuticos funcionais e/ou
estéticos. Tal disputa tem em seu âmago uma busca
de delimitação da atividade proﬁssional seja pelo
Médico ou pelo Cirurgião Dentista. Em vias atuais, a
Resolução nº 176/2016 resta com seus efeitos
suspensos diante de decisão judicial da Justiça
Federal-RN, e que ora foi mantida pelas instâncias
superiores. A batalha jurídica não ﬁndou, no que a
busca pela delimitação proﬁssional do Cirurgião
Dentista vai ser aferida em instrução processual
devida.
Contudo sobre a decisão prolatada e ora em
vigor, é curial asseverar que o Cirurgião Dentista não
se encontra impedido no âmbito de sua atuação
proﬁssional de realizar a aplicação da toxina
botulínica e preenchedores faciais em procedimentos
terapêuticos funcionais e/ou estéticos, pois a própria
decisão judicial estabeleceu a revalidação das
Resoluções CFO 145 e 146, ou seja, voltaram a
regular a matéria e a produzir efeitos, assegurando a
plena competência.
E m o u t ra b a n d a , a p u b l i c i d a d e n a
odontologia continuará a ser um desaﬁo jurídico ao
setor, seja em sua vertente de divulgação pelo
proﬁssional como pelos efeitos decorrentes de sua
realização. Os estudos e debates sobre a formulação
de um novo Código de Ética para a odontologia vem
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enfrentando com desgaste a matéria, sobretudo pela
irradiação no cotidiano proﬁssional. A busca
quimérica se dá pela harmonização das novas
modalidades de divulgação e evolução dos
procedimentos perante os limites éticos da
odontologia. Eis uma aporia a ser dirimida.
. Radiologia Odontológica
Os proﬁssionais e clínicas odontológicas
vem sofrendo desde tempo idos a investidas e
vilipêndios por parte do Sistema Conselho Federal e
Regionais de Técnicos em Radiologia. Consistia as
investidas do Conselho de Técnicos em Radiologia no
sentido de impor uma interpretação unilateral de que
os proﬁssionais da odontologia não teriam
competência legal para o manuseio da atividade
radiológica, bem como que as clínicas odontológicas
haveria de terem inscrição naquele Conselho. E mais,
visavam que as clínicas e consultórios realizassem "a
ferro e fogo" a contratação de técnicos em
radiologia.
Temos que as investidas do Conselho de
Técnicos em Radiologia vinham se tornando
corriqueiras, inclusive com a adoção de práticas
abusivas diante de proﬁssionais da odontologia
através de comunicação a autoridade policial e
lavratura de auto de infração com imposição de
multa, impondo constrangimento e aviltamento a
classe odontológica. Tudo isso com a esdrúxula
imputação de exercício ilegal da proﬁssão.
Em função disso, o CRO/PB acionou o setor
jurídico para assegurar a plena competência dos
proﬁssionais da odontologia. Com isso, foi ajuizada
ação ordinária perante a Justiça Federal no sentido
de assegurar a competência proﬁssional das
proﬁssões abarcadas pelo Conselho de Odontologia,
bem como bradar a ilegalidade na exigência de
inscrição em Conselho alheio a odontologia.
A ação intentada fez menção as legislações
odontológicas que estabelecem expressamente a

Jurídico

competência proﬁssional e regulam a proﬁssão seja
dos cirurgiões dentistas, como técnicos em saúde
bucal ou do auxiliar de saúde bucal.
Em análise do caso, a Justiça Federal
deferiu pedido de tutela antecipada para determinar
ao Conselho de Técnicos em Radiologia que se
abstivesse de promover atos de ﬁscalização e
autuação, bem como de diligências ou atos
correlatos a estes, em detrimento dos cirurgiões
dentistas,Técnico em Saúde Bucal e do Auxiliar de
Saúde Bucal, clínicas e consultórios odontológicos
que prestem serviços de radiologia odontológica.
Ademais, determinou a suspensão/anulação da
eﬁcácia de atos dessa natureza já praticados.
Posteriormente a isso, houve a prolação da sentença
que conﬁrmou a decisão liminar de tutela, e que
também foi mantida pelo Tribunal Regional Federal
da 5ª Região.
Tal vitória tem signiﬁcativa importância
para a radiologia odontológica, bem como para toda
a classe em si, pois cessará atos arbitrários e ilegais do
Conselho de Técnicos em Radiologia, e evitará a
esdrúxula ideia de que se teria a necessidade de
contratação de técnicos em radiologia para
manuseio de aparelhos radiológicos, aliado a
inscrição no Conselho respectivo.
Logo, a intervenção do jurídico do CRO/PB,
preservou as prerrogativas proﬁssionais, os
empregos das proﬁssões auxiliares que poderiam a
vir sofrer menoscabo pela exigência do Conselho de
Técnicos em Radiologia, bem como a dinâmica do
mercado odontológico em si que poderia ser
acometido de colapso e cizânia generalizada.
.Atualização do Código de Ética
Diante das relações complexas e ágeis
contemporâneas, aliado a evolução das técnicas e
dos tratamentos, se torna imperioso a adequação ou
revisão constante das normas éticas. Nesse sentido, a
urgência na atualização do Código se dá para: dirimir
dúbias interpretações; adequação aos costumes
atuais, ao mercado de trabalho e as evoluções das
técnicas e procedimentos; excluir incongruências
legais; disciplinar temas omitidos; eliminar
repetições.
Com isso, o Conselho Federal de
Odontologia criou uma Comissão para atualização
do Código. Esta Comissão atuou de forma a compilar
as sugestões e propostas para a dinâmica de criação
para atualização do Código de Ética Odontológica.
Assim, foi estabelecido um calendário, em
que foram ofertados prazos para recebimento de
sugestões por cada região, no que houve a promoção
de reuniões e realização de assembleias
regionalizadas para apreciar e votar as propostas por
região. Após isso, foi promovido encontro nacional
dos Conselhos Regionais de Odontologia juntamente
com os jurídicos respectivos.

Inferimos que a atualização do Código de
Ética Odontológica vem sendo pautada com
sensibilidade e responsabilidade, pois visa harmonizar
as particularidades e costumes de cada região em prol
de uma produção normativa ética moderna e escorreita
aos limites legais.
Logo, é gratiﬁcante, após vários anos de
militância no seio jurídico odontológico, pautar e
sugerir pontos e abordagens para normativo
imprescindível a odontologia, no que entendemos que a
contribuição jurídica é complemento necessário aos
debates.
A modernização do Código de Ética
Odontológica, quando levada a efeito, terá repercussão
para toda a classe odontológica e para as atividades
acessórias e conexas, tendo em vista inﬂuenciar no
cotidiano proﬁssional e nos limites de atuação e
postura.
Portanto, em breve poderemos estar com um
Código de Ética Odontológica novo e forjado com os
reclames e sugestões contemporâneas.
. Relação Cliente X Cirurgião-dentista
Contemporaneamente as relações entre o
cirurgião-dentista e o paciente sofrem profundo
desgaste pela massiﬁcação do consumo e a busca
desenfreada do festejado senso de "autoestima", que
tornam o paciente mais ácido a um resultado não
satisfatório (do ponto de vista do que o paciente
imaginava), dissabores ou eventuais intercorrências
(muitas vezes inerentes a natureza do tratamento).
Adicione-se a isso o fato de que hoje o paciente se iguale
a um consumidor comum, com os mesmos direitos e
deveres.
Diante da realidade indigesta, sobretudo
sendo os proﬁssionais de saúde a "bola da vez" na
judicialização pátria, temos que seja imprescindível a
adoção de certas posturas.
A palavra de ordem é informação. Cremos
que um paciente informado é um paciente não
conﬂituoso. Com a informação devidamente realizada
(em todas as suas formas), tal aspecto inclusive será um
instrumento de defesa para o cirurgião dentista,
sobretudo quanto a delimitação de sua
responsabilidade, pois, como é sabido, a problemática
muitas vezes se dá pela intervenção de inúmeros
proﬁssionais perante o paciente, terminando por
prejudicar quem não se documentou.
Recomenda-se ao cirurgião dentista a
implementação de um controle via Gerenciamento de
Riscos, que podem e vão minorar inconsistências de
posturas, dirimir controvérsias e resguardar o
proﬁssional em futuro processo ético ou judicial. O
Gerenciamento de Riscos poderá se dar pela: a)
Gerenciamento do Risco Odontológico-Legal; b) Análise
e adequação da Documentação Odontológica-legal; c)
Gerenciamento Documental: Elaboração e revisão de
contratos e documentos; d) Diagnóstico de Riscos.
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Odontopediatria

Com pouco mais de dois anos de criação, a
Associação de Odontopediatria da Paraíba (AOPB)
tem como objetivo agregar especialistas, mestres,
doutores e alunos de pós-graduação da
Odontopediatria, além de promover atualizações
cientíﬁcas e divulgar a especialidade.
A proposta da associação é elevar o
nível técnico e cientíﬁco da Odontopediatria,
através de cursos e palestras cientíﬁcas, além de
promover a divulgação, junto ao público, de
cuidados para manutenção da saúde bucal.
A atual diretoria tem trabalhado no
sentido de criar setores especializados em
Odontopediatria nos órgãos públicos, através de
contato com a Secretaria Municipal de Saúde de
João Pessoa, empresas e instituições particulares,

além de estimular a produção cientíﬁca,
publicando estudos e pesquisas sobre a
especialidade.
A AOPB é a representante regional
da Associação Brasileira de Odontopediatria
(ABOPED), o que nos proporciona um intercâmbio
entre os proﬁssionais, favorecendo nosso
aprimoramento técnico-cientiﬁco.
Neste ano, dentre outros eventos,
teremos o Circuito Nacional de Odontopediatria
que, aqui na Paraíba, será realizado nos dias 21 e 22
de Setembro com 04 cursos de grande interesse
para aqueles que prestam assistência ao público
infanto-juvenil.

Associação de Odontopediatria da Paraíba
Instagram: @aopb2016
Facebook: aopb
Interessou-se em participar da AOPB?
Fale conosco através do nosso e-mail:
aopb2016@gmail.com

Painel CRO-PB

Eleição CFO

Concurso Público

O Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira
e o Dr. Marcos Antonio Florencio dos Santos
agradecem a todos os colegas que os elegeram
com 131 votos (Total de 134 votos, 2 brancos e 1
nulo) para representar o CRO/PB na assembleia de
Delegados-Eleitores que elegerá os membros
efetivos e suplentes do Conselho Federal de
Odontologia para o triênio 2018/2021, que
acontecerá em Brasília no próximo dia 04 de junho.

No último mês de janeiro, o CRO-PB realizou
concurso público para preenchimento de vagas e
formação de cadastro de reserva para cargos de
nível fundamental, médio e superior.
As provas objetivas para preechimento das
vagas efetivas de Fiscal (2 vagas), Agente
Administrativo (2 vagas) e Serviços Gerais (1 vaga)
foram realizadas no dia 25 de fevereiro nas cidades
de Joao Pessoa e Campina Grande. O concurso,
organizado pela empresa QUADRIX, encontra-se
na fase de avaliação de títulos, para que os
candidatos aprovados sejam chamados.

Dr. Ylton Veloso, empreendedor e incentivador
Toda a classe Odontológica paraibana lamentou muito o
falecimento do Dr. Ylton Veloso Cavalcante no último mês de
dezembro. Natural de Sapé, fez parte da primeira turma de
Odontologia da UFPB, concluída em 1955. Muito querido pelos
cirurgiões-Dentistas, pela sua postura de incentivador e empreendedor
de sucesso no segmento de produtos e equipamentos de Odontologia,
ele foi representante exclusivo da marca Dabi Atlante por mais de
quarenta anos na Paraíba.

Novo site CRO-PB
O CRO-PB lançou recentemente
seu novo site, que traz algumas funcionalidades
para os proﬁssionais. Através do website os
inscritos no conselho podem emitir online a
certidão de regularidade proﬁssional, boletos de
pagamento para anuidade, realizar atualização
cadastral e fazer denúncias, que terão caráter
sigiloso e serão encaminhados diretamente para o
Setor de Fiscalizaçãoda entidade. Também foi
incluído um portal de transparência, respeitando
os preceitos da Lei de Acesso à Informação (LAI).
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Títulos Remidos

Reconhecimento e
dedicação profissional
Em nome da Odontologia paraibana, a diretoria do Conselho agradece e reconhece toda
contribuição destes Cirurgiões-Dentistas e Técnicos em Prótese Dentária, bem como o empenho e
dedicação durante todos estes anos de atividade proﬁssional, que tanto honraram a nossa classe.

TÍTULOS REMIDOS 2017
CLÁUDIO MENDES DE CAMPOS
MARGARIDA MARIA PONTES DE CARVALHO
MARIA JOSÉ LIMA DE CARVALHO
RITA DE CÁSSIA LOUREIRO CAVALCANTI
SUELI PINTO MORENO
MARIA LUCIA CHAVES HOFMANN
OSMAN SETUVAL ROCHA
JOSE GLEDISON DE ANDRADE MENESES
VILMA ROCHA DE AMORIM
ALICE COUTINHO GREGO
MARLY VON SOHSTEN TRIGUEIRO
MARIA DO SOCORRO LUCENA
ELENILDA DOMINGOS DA SILVA
MARIA LÚCIA RODRIGUES MACEDO
MARIA VALDENORA
GERALDO WILLEAMS DE LIMA SÁ
FLUVIA ARAUJO MENDES CAMINHA
EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA
ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA
TEREZINHA NEVES DE LIMA

MARIA APARECIDA MARQUES DA FONSECA
KLEBER FIGUEIRA
ROMUALDO GUILHERME DOS SANTOS
DINAMÉRICA PEREIRA DE FARIAS
ANTÔNIA VIEIRA DA SILVA
MARIA DA GLORIA DE SOUZA MARINHO
KATIA MARIA DA SILVA BARBOSA
HUMBERTO DA FRANCA MOREIRA
IRAN DOS SANTOS ALVES
MARIA TERESINHA VERAS LEAO
BRÁULIO DE OLIVEIRA PESSOA
MARIDACIO GUEDES DE ALMEIDA
VALDIR GOMES UCHOA
HELENA BERNARDO DA SILVA BARROS
MARIA DAS NEVES VIANA CHIANCA
LIGIA BORGES DE MIRANDA RIBEIRO
JOAO MORAIS LUCAS
MANOEL FERREIRA DE AGUIAR NETO
JOAO PINTO ROCHA

TÍTULOS REMIDOS 2018
PAULO BORGES FILHO
MARIA DE FATIMA ZENAIDE DE MELO
TEREZINHA ALVES DE ARAUJO
MARCOS ANTONIO CAMPELO DOS SANTOS
CARLOS HENRIQUE LEITE
LAUDENI BARBOSA TRAVASSOS DA SILVA
MARIA DAS GRACAS DINIZ LIMA BASILIO
MOACIR ANTONIO CAMPOS DE
VASCONCELOS
ORNALDINO RODRIGUES DOS SANTOS
IUBATAN PEREIRA ESCARIAO
CLODOMAR BARROS MENDONÇA
ABRAHAO MARTINS SILVA
CRO-PB 50 Anos | 20

ANTONIO PIRES FIGUEIREDO
IVANICE MARIA SOARES
JOAO BATISTA DE LUNA FREIRE
JOSEFA NEUMAN CARIRI DO NASCIMENTO
MARCOS ANTONIO GUERRA
OSMAR DE QUEIROZ
JOSE ALVIANO DA NOBREGA
LUIZ CARLOS GOMES DO O
JOSE GENTIL TRIGUEIRO BEZERRA
MARIA DULCE MARQUES MACIEL
FRANCISCO ANGELIM DE FIGUEIREDO
JULIO CEZAR DIAS
FRANCISCO ARNULFO DE FRANÇA

Odontologia

CLAUDIO MIYAKE,
Coordenador Nacional
do Juntos Pela Odontologia

juntospelaodontologia.com.br
A Odontologia brasileira tem uma incrível
força a ser despertada e potencializada. Somos
mais de 280 mil cirurgiões-dentistas, além de
milhares de proﬁssionais que atuam diretamente
na questão da saúde bucal, nossos ASB, TSB, APD e
TPDs. Podemos aﬁrmar que, se considerarmos
comércio e a indústria, além de serviços auxiliares
como a radiologia e exames complementares,
estamos falando de milhões de pessoas pelo país.

PATRICIA FERRAZ
Coordenador de Marketing
do Juntos Pela Odontologia

O avanço das políticas públicas de saúde bucal
contribui de forma decisiva na perspectiva de
melhoria em todos os setores, inclusive no
mercado de trabalho. Se nós queremos e
buscamos defender nossos interesses e
transformar a sociedade, precisamos nos engajar.
E, para isso, precisamos somar forças e nos
envolver. Mínimos esforços podem fazer muita
diferença. Estamos juntos pela Odontologia!

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
CINASAMA será realizado em João Pessoa - 14 e 15 de setembro

Realizado pelo Instituto de BIOEducAÇÃO e
Instituto Medeiros de Educação Avançada, com
apoio da Faculdade Internacional da Paraíba, o
Congresso Internacional da Paraíba será realizado
m João Pessoa nos dias 14 e 15 de setembro deste
ano.

livros de Odontologia (ISBN) com temas

Coordenado pela biológa Giselle Medeiros da

através do telefone site cinasama.com.br ou

Costa One, a partir do CINASAMA são publicados
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integrados, pesquisas cientíﬁcas, reatos de
casos clínicos, revisões bibliográﬁcas ligadas a
Odontologia mundial.
Inscrições e informações podem ser obtidas,
pelo telefone (83) 9 9968 1743.

