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CRO HOMENAGEIA CIRURGIÕES-DENTISTAS DO AMAZONAS

Dr. Waldecir recebe homenagem do Presidente do CRO-AM

N

consultório particular. “Amo o que faço, enquanto Deus permitir pretendo trabalhar”, afirmou.
o dia 25 de outubro é comemorado em todo o país o Dia Nacional do CirurgiãoPara o cirurgião-dentista pernambucano, João Mauro Silva (42), Manaus é uma das
Dentista, para homenagear a classe o Conselho Regional de Odontologia do
melhores cidades para se trabalhar. “Tenho 15 anos de profissão, passei por vários lugares,
Amazonas (CRO), realizou coquetel de confraternização para os profissionais que
mais em Manaus o campo de trabalho é o melhor”.
cuidam da saúde bucal da sociedade amazonense. Cerca de 30 pessoas participaram da
A coordenadora do curso de Odontologia da Universidade Federal do Amazonas
solenidade, entre os convidados estiveram presentes coordenadores de cursos das
(UFAM), Profª. Dr. Maria Fulgência Costa Lima Bandeira, explicou
Faculdades de Odontologia, presidentes de classe e
que a procura por parte dos estudantes pelo curso é grande.“Nós
profissionais da área.
temos hoje na UFAM cerca de 210 alunos estudando e se
Hoje nós não estamos
O presidente do CRO-AM, Dr. Heládio Gomes, iniciou os
preparando para enfrentar o mercado de trabalho”.
festejos reinaugurando a sede da autarquia, localizada na Rua
apenas comemorando o Dia
A coordenadora da UFAM, acrescenta que a homenagem do
Silva Ramos, 71 Centro e agradeceu aos conselheiros da
do Cirurgião-dentista, mas
CRO aos profissionais da área é um presente porque valoriza o
gestão anterior, por terem iniciado os trabalhos de reforma da
também as conquistas que a
trabalho da classe. “O CRO sempre atendeu as nossas
sede. “Hoje nós não estamos apenas comemorando o Dia do
classe vem alcançando.
necessidades e cada dia, vem procurando melhorar a sua atuação”.
Cirurgião-dentista, mas também as conquistas que a classe
O ex-presidente do CRO, Dr. Ericson Leão, disse que o Dia do
vem alcançando.
Cirurgião-Dentista e da Saúde Bucal deve ser um dia para reflexão.
Como parte do evento também foi inaugurado oficialmente
“Os profissionais devem aproveitar essa data e analisar com estão atuando enquanto
a Galeria dos Ex-presidentes, um espaço reservado para homenagear os dirigentes que
profissionais de saúde perante a sociedade”.
passaram pela instituição e a entrega do Título de Remido ao Dr. José Waldecir da Rocha,
O presidente da Uniodonto Manaus, Antônio de Souza Galúcio, acha muito importante
por sua grande contribuição na construção de uma odontologia forte e promissora no
o
CRO
realizar encontros de confraternização, porque é uma forma para os profissionais da
Estado.
área se relacionarem melhor. “Quanto mais a classe se torna unidade, maior é a conquista”.
Aos 70 anos de idade, e 42 anos dedicados à profissão, Dr. José Waldecir, é um verdadeiro
Além do coquetel, o CRO também prestou homenagem aos profissionais da área, através
exemplo de vida. Sua carreira na odontologia foi exercida no Exército, já aposentado na
dos meios de comunicação, com anúncios em outdoor e jornais.
carreira militar, não abandonou seu ofício e continua em atividade, atendendo em seu

CRO NA TV
Em pauta o presidente da autarquia divulgou
os trabalhos que o CRO vem desenvolvendo em
prol do cirurgião-dentista do Estado.
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ODONTOLOGIA - MERCADO
DE TRABALHO

O caminho que leva a realização profissional e o
retorno financeiro satisfatório muitas vezes são
longos.

TRATAMENTO DE RESÍDUOS
DE SAÚDE
Anvisa fiscalizará o cumprimento da
RDC nº 306/2004
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Por Heladio Gomes
Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas

A

Presidente do CRO ministra palestra
na Unip
A todo vapor o presidente do CRO-AM, Dr. Heládio Gomes, vem dando
continuidade ao ciclo de palestras, divulgando o CRO nas faculdades de
Odontologia do Estado do Amazonas. Dessa vez os contemplados foram os
formandos da 1ª turma de odontologia da Universidade Paulista (Unip). Os mais
recentes profissionais que estão entrando no mercado de trabalho receberam
as primeiras orientações da importância de ser registrado no CRO-AM.
A palestra realizada a convite do Coordenador do curso de Odontologia, da
Unip, Dr. Marcelo Vinícius de Oliveira, aconteceu dia 31 de outubro, no auditório
daquela universidade.

nova civilização do terceiro milênio vive no Brasil entre
diferentes povos irmanados, independentes de raças ou
religiões que professem. Dentro deste macro contexto,
queremos demonstrar a nossa percepção enquanto profissionais
inseridos na realidade e em nossa realização profissional, fato bem
pouco percebido por nós, as vezes por exigüidade de tempo, ou por
buscarmos tantos horizontes: somos provedores de nossas famílias,
somos pensadores da odontologia, interagimos com a sociedade
através de rigoroso status pois, escolhemos ser profissionais da saúde
em uma sociedade de maioria excluída e doente.
No entanto, devemos buscar compreender o paciente, o colega e todos
aqueles com quem convivemos diariamente, isto nos levará ao
autoconhecimento profissional e a criação da disciplina produtiva que é
de grande importância para nosso progresso. A análise individual, por
sua natureza particular, é incompetente para nos dar resultados e mais
inepta para produzi-los.
Eis, portanto a razão de nos reunirmos em conselho, conservando a
nossa individualidade mas buscando a ética coletiva estamos
viabilizando nossas atividades da vida profissional e da qual,
diariamente nos colocam como responsáveis por decisões tomadas
em nosso consultório ou nas diversas instituições que acolhem o nosso
campo do conhecimento.
Às vezes o individual se torna coletivo outras, o coletivo se torna
individual. Coletivo e individual parecem duas
expres
sões aparentemente contraditórias, mas que na
verdade são complementares e traduzem de
que maneira a reflexão sobre o dia do dentista
pode remeter o nobre leitor, sobre o papel da
ética como responsável pela mudança para
melhorar a realidade em que vivemos. Em
síntese, através deste editorial queremos
transmitir o pensamento de Lao-Tsé
filósofo contemporâneo de Pitágoras,
Buda e Confúcio que diz: Quem olha
para si não ilumina o mundo.

CRO na TV
No dia 30 de outubro, o presidente do Conselho Regional de Odontologia do
Estado do Amazonas, Dr. Heládio Gomes e a presidente da Comissão de Ética
do CRO-AM, Dra. Valdeyde Oderilda Gualberto Magalhães estiveram presentes
no programa Sociedade em Questão, da TV Boas Novas em rede nacional.
Em pauta o presidente da autarquia divulgou os trabalhos que o CRO vem
desenvolvendo em prol do cirurgião-dentista do Estado e a presidente da
Comissão de Ética, falou sobre o programa Brasil Sorridente, do Governo
Federal.

Café Cancun e CRO-AM
O Restaurante Café Cancun, localizado no Millennium Shopping, em
parceria com o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Amazonas
(CRO-AM) comemorou no dia 25 de outubro, o Dia do Cirurgião-Dentista. A
quarta-feira foi regada de muita música e sorrisos, contando com programação
especial para os inscritos no CRO, que teve entrada gratuita aos que
apresentaram seus registros da entidade na portaria do restaurante. Mas a
cortesia não para por aí, os acompanhantes dos cirurgiões dentistas também
participaram com entrada livre. A noite foi ótima.

A Gnatus está sempre buscando o melhor pra você.

“Engrandecendo
a odontologia
no Amazonas”

Fone: 3234-3060
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Resíduos de serviços de saúde serão tratados
Anvisa fiscalizará o cumprimento da RDC nº 306/2004

R

esíduos de serviços de saúde, mais comumente
denominados “lixo hospitalar”, são os rejeitos
resultantes de atividades exercidas nos serviços
relacionados com o atendimento à saúde humana, não só
gerados em hospitais, mas também em clínicas, consultórios
odontológicos, laboratórios, postos de saúde, entre outros
que, por suas características, oferecem riscos de
contaminação e por isso necessitam de processos
diferenciados em seu manejo, exigindo tratamento prévio à
sua disposição final. A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa)
cumprindo com sua
missão
de

Dr. Antônio Evandro Melo diretor-presidente da FVS-AM

promover a proteção da saúde da população por intermédio
do controle sanitário, através da sua Diretoria Colegiada criou
uma resolução para que as empresas da área de saúde
tratem do lixo hospitalar.
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada
(RDC) nº 306/2004, os resíduos de serviços de saúde são
classificados em cinco grupos: Grupo A potencialmente
infectantes; Grupo B químicos; Grupo C rejeitos radioativos;
Grupo D resíduos comuns; e Grupo E perfurocortantes. Não
são todos os grupos que apresentam risco de infecção, e
apenas esses necessitam de tratamento diferenciado. Por
isso cada estabelecimento deve ter um Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS), que é um conjunto de procedimentos de gestão,
planejamento e implementação baseando-se em normas
científicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a
produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados
um encaminhamento seguro.
No Amazonas, a Anvisa vem acompanhando todo o
processo de implantação do Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, orientando as empresas de como devem proceder.
Mas a partir do ano que vem, o Estado e a Prefeitura também
vão acompanhar e fiscalizar todas as empresas da área de
saúde, inclusive os consultórios odontológicos e clinicas de
radioagnostico odontológico.
O Diretor-Presidente da Fundação de Vigilância em
Saúde do Estado do Amazonas (FVS-AM), Antônio
Evandro Melo de Oliveira, disse que a partir de
agora é obrigado quando solicitar o alvará, de
funcionamento do estabelecimento da área
de saúde a apresentação do PGRSS.
Desde o consultório odontológico a um
grande hospital vai ter que contratar uma
empresa licenciada pelo Instituto de Proteção
Ambiental (IPAAM), Secretaria Municipal de

Limpeza e Serviços
Públicos (Semuslp) e
FVS-AM para dar destino
final ao seu lixo
contaminado. Mas
enquanto ainda não
houver nenhuma empresa
licenciada para prestar esse
serviço, o lixo hospitalar
continuará sendo recolhido pela
coleta da Semuslp. Por enquanto nós só
vamos solicitar o planejamento interno, explica o Diretor da
FVS-AM.
A Gerente da Engenharia Ambiental da FVS-AM,
Fátima Archam, disse que os serviços de saúde vão ter que
providenciar um depósito separar para o lixo do escritório,
doméstico e o lixo contaminado (restos biológicos, seringas
contaminadas e etc.).”No momento da nossa analise, do
PGRSS, nós vamos exigir que as empresas, apresentem, o
nome da empresa que vai dar destino final no seu lixo
contaminado, a documentação regularizada e o destino final
que essa empresa vai dar para esse lixo, acrescentou a
engenheira”.
O Diretor da FVS-AM, disse que os proprietários de
pequenos consultórios não devem ficar preocupados porque
a quantidade de lixo contaminado num consultório
odontológico é mínima, que não vai gerar custo elevado.
A Anvisa elaborou um CD de treinamento para orientar
os estabelecimentos da área de saúde e ser uma ferramenta
de apoio à implantação do PGRSS. Esse CD é gratuito e pode
ser baixado no site www.fespsp.org.br/cdanvisa_2006. Os
interessados vão ter acesso a exposições técnicas e do
Manual de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de
Saúde.

Atendimento odontológico gratuito

A

parceria da Prefeitura Municipal de Manaus, através das Secretarias Municipais de Saúde (SEMSA) e de
Assistência Social e Cidadania (SEMASC), com o Serviço Social do Comércio (SESC), firmada no dia 12
de setembro, oferece atendimento odontológico gratuito à população, bem como viabiliza a
realização de ações de educação em saúde com o Projeto OdontoSESC.
O primeiro mutirão aconteceu no Centro de Referência e Assistência Social Cidade Nova (Ray
Souza), no Conjunto Francisca Mendes II – Cidade Nova I. O Conselho Regional de
Odontologia do Amazonas (CRO-AM), através do presidente Dr. Heládio de Souza
Gomes, foi convidado para participar da atividade como órgão fiscalizador.
A proposta dessa iniciativa municipal é contemplar primeiramente a população
da área de abrangência das Casas de Saúde 28, 31, 35, 151 e 152, além da
comunidade de índios tikunas desaldeados. As escolhas das comunidades
foram feitas levando em consideração o fato de que estão localizadas em áreas
onde não existem Unidades Básicas de Saúde (UBS's) que ofereçam serviços
odontológicos.
O atendimento ocorrerá durante quatro meses na Cidade Nova I, pela Unidade
Odontológica Móvel que foi entregue à sociedade no primeiro dia do mutirão.
Para dar suporte ao atendimento na carreta odontológica está sendo utilizada
uma tenda pirâmide, com capacidade de atendimento para 52 pacientes diários,
em turnos de 8 horas.

Descaso pelos profissionais que atuam
nos municípios
O problema com o descaso pelos municípios do Amazonas com a saúde
bucal da população não se restringem a falta de materiais, equipamentos
básicos e instalações adequadas para um atendimento digno no setor
odontológico. Estamos também falando da péssima remuneração do trabalho
do cirurgião dentista que há anos não recebe reajuste salarial.
O CRO Informa está de olho nas providenciais dos segmentos estaduais e
municipais responsáveis para que o trabalho desenvolvido pelos cirurgiões
dentistas em prol da saúde bucal e da prestação de serviços que atenda às
necessidades da população local seja devidamente reconhecido através de
reajustes salariais e melhores condições de atendimento ao público.

CRO-AM e Visa Net firmam
parceira
O Conselho Regional de Odontologia do
Amazonas (CRO-AM), firmou no dia 07 de
novembro, parceria com a empresa de cartão de
crédito Visa Net. A iniciativa é uma nova opção na hora de pagar a consulta, que
veio para facilitar a vida dos cirurgiões-dentistas e dos seus pacientes. Para
pessoa física é necessários apresentar o registro do CRO e nº da conta corrente
e pessoa jurídica, o CNPJ e nº da conta corrente. Não serão aceitos contas dos
bancos Itaú e Unibanco. Até o dia 30 de novembro a taxa de manutenção do
cartão custa R$ 39,00 (trinta e nove reais). Mais informações com Manuel
Galucio Alegre, pelo telefone 9623-9216.
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Odontologia e o

O

utubro foi o mês das homenagens aos cirurgiões-dentistas e
o CRO Informa reservou este espaço para abordar o
mercado de trabalho na área de odontologia. O caminho que
leva a realização profissional e ao retorno financeiro satisfatório
muitas vezes são longos, correndo o risco de ser frustrantes ou
gratificantes, mas tudo depende do profissional e de como ele
administra sua carreira.
A luta começa com o processo de seleção dos vestibulares que tanto
nas instituições particulares como públicas são concorridíssimas. O
curso de cirurgia dentária foi criado em 1879, considerado um curso
ordinário e complementar da Faculdade de Medicina, mas foi em 23
de outubro de 1884 que instituíram o primeiro curso de Odontologia
no Brasil, em anexo à Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e da Bahia.
Atualmente em
Manaus, existem
seis faculdades,
entre elas duas
públicas: a mais
recente é a
Universidade do
Estado do
Amazonas
(UEA), que no
mês de outubro
formou sua
primeira turma
Michele: dedicação exclusiva ao curso
de cirurgiões-

mercado de trabalho

dentistas, e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam).
O Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CROAM) possui em seu banco de dados 1.570 (mil quinhentos e
setenta) inscritos, cirurgiões dentistas, mas a odontologia
proporciona ainda 19 especialidades regulamentadas pelo
Conselho Federal de Odontologia.
O candidato aprovado no vestibular inicia uma nova etapa,
a vida de universitário que dura em torno de quatro a seis
anos. Segundo Michele Bentes Fernandes, 22, aluna do 6º
período de Odontologia da UEA, as horas dedicadas aos
estudos acadêmicos são muitas mas são o único meio de
formar profissionais com visão que possibilite,
futuramente, a intervenção de forma adequada nos
distintos campos da atividade.
“Estou na metade do curso e acredito que ao me formar, o
mercado estará mais saturado, mas quero enfrentar as
dificuldades desenvolvendo meu trabalho com qualidade
e empenho, pois só assim serei reconhecida pelos bons
serviços e conquistarei meu espaço”, disse Michele.
Para a odontopediatra Dra. Sílvia Carla Ribeiro Catunda, a
odontologia está mais evidente e, portanto mais competitiva
também. A odontopediatra ressalta que antigamente
apenas uma pequena parcela da população, em geral
concentrada nos grandes centros urbanos, procurava tratar
da saúde bucal.
“Atualmente podemos observar que a população procura
mais as clínicas odontológicas e essa conscientização se
deve ao trabalho de divulgação e prevenção das doenças e

Convênio Unimed Manaus
Não deixe de conferir a oportunidade que o Conselho Regional de
Odontologia do Amazonas reservou, junto com a Unimed Manaus, aos inscritos no
CRO-AM. A parceria foi firmada com o objetivo de atender toda a classe no que diz
respeito à saúde e bem-estar, proporcionando um plano de saúde com preço
diferenciado aos cirurgiões dentistas e seus familiares. Então, inicie o ano de 2007
garantindo um plano de credibilidade que atua há 27 anos em nosso Estado. Mais
informações com consultora de vendas da Unimed, Sra. Auri Rabelo, através do
telefone 3233-6367 ou 9121-9290.

CRO Rondônia comemora duas
décadas de plena atividade

O

Conselho Regional
de Odontologia de
Rondônia (CRORO) no dia 5 de novembro
comemorou seus 20 anos
de entidade que tem como
presidente a Dra. Sandra
Maria Rodrigues de
Menezes, dirigindo a
autarquia desde julho de
2004. Durante o evento
Presidente do CRO-AM prestigia os 20 anos do CRO-RO
foram entregues medalhas e
placas em homenagem ao
grupo de cirurgiões dentistas que construíram a história do CRO-RO. Entre os
convidados estavam presentes o tesoureiro do Conselho Federal de Odontologia,
Dr. Lester Pontes de Menezes, e o presidente do CRO-AM, Dr. Heládio de Souza
Gomes.
Segundo Dr. Heládio, a manifestação festiva e o apoio de outros presidentes dos
conselhos representam a união da classe. “A comemoração de 20 anos de um de
nossos conselhos da Região Norte deve ser prestigiados e ter a merecida
homenagem pois temos a missão de fortalecer a profissão e os profissionais de
odontologia, principalmente, neste lado do território que é o mais esquecido pelos
governantes. Através de momentos importantes como estes mostramos para a
sociedade que estamos conquistando respeito e trabalho pela saúde bucal dos
brasileiros”, disse o presidente do CRO-AM.

conseqüências da
falta de cuidado
com os dentes”,
diz Sílvia. “Na
área

que atuo sinto-me, especialmente, realizada pois além de
trabalhar com crianças tento estender meu atendimento aos
familiares para que a prevenção da saúde bucal seja plantada
dentro de casa”, completou.
Formada há 12 anos pela Ufam, Sílvia deixa um conselho para
os recém-formados. “O estudo é fundamental a todos e,
principalmente, para os profissionais da área da saúde, já que o
crescimento é contínuo”.

UEA realiza V Semana de Odontologia
Seis cursos e 24 palestras
fizeram parte da programação da V
Semana de Odontologia da UEA,
realizada no período de 7 a 11 de
novembro, na Escola Superior de
Ciências da Saúde. A presidente da
comissão organizadora do evento
acadêmico, Lia Misobe Ono, disse
estar satisfeita com os resultados da
Semana, na qual alcançou a meta de
educação contínua da instituição aos
Entrega da medalha Rubim Sá ao Dr. Leão
alunos do curso de Odontologia da
UEA e profissionais da área.
No primeiro dia (07) do evento,
às 19h, o ex-presidente do CRO-AM, Dr. Ercson Leão, recebeu a medalha Rubim Sá das
mãos do atual presidente do Conselho, Dr. Heládio Gomes, homenagem ao destaque da
odontologia do Estado. Os universitários participaram com entusiasmo durante os quatro
dias de aprendizado da quinta edição da Semana de Odontologia da UEA.

CRO-AM incentiva saúde física dos
inscritos
O Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO-AM) vem desenvolvendo
várias atividades em prol da saúde bucal do Estado e da melhoria do exercício da classe. E
para incentivar a saúde física e mental dos inscritos e aumentar a qualidade de vida dos
cirurgiões dentistas de Manaus, o CRO-AM firmou convênio com a Companhia Athletica. A
academia é o mais novo ambiente que reúne diversas modalidades esportivas para a
sociedade manauense, aparelhada com o que há de mais moderno em equipamentos e
fitness. Mais informações sobre os descontos e benefícios aos cirurgiões dentistas com a
coordenadoria da Cia Athletica, localizada no Studio 5 Festival Mall ou pelo telefone 21271800.
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