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P a l a v r a  d o  p r e s i d e n t e

A odontologia é uma carreira que vem sendo, a 
cada dia, mais ocupada por mulheres. Essa mudança 
no perfil profissional, cada vez mais feminino, 
vem ocorrendo gradativamente e hoje as cirurgiãs-
dentistas já representam a maioria dos profissionais.

Hoje, a classe conta com 301.187 mulheres 
trabalhando em prol da saúde bucal da população 
brasileira. Desse total, 163.866 são mulheres enquanto 
o número de profissionais do sexo masculino é de 
114.838, conforme dados do Conselho Regional de 
Odontologia (CFO).

Na área de auxiliares e técnicos em saúde bucal 
(ASB e TSB) a predominância é ainda maior das 
mulheres – TSB abrangem cerca de 20 mil mulheres 
(20.850) frente a 1.247 homens. Enquanto que ASB 
comportam 108.819 profissionais mulheres diante de 
4.437 profissionais do sexo masculino. Nessa conta, o 
setor ainda apresenta 6.647 mulheres como técnicas 
de próteses dentárias (TPD) e 1.005 auxiliares (APD) 
na mesma área.   
 
Em Mato Grosso, o cenário não é diferente: mais de 
4.350 trabalhadoras estão inscritas na área de saúde 
bucal.
 
Presentes em diversas especialidades, a atuação 
feminina contribuiu, entre outras coisas, para que 
a profissão se tornasse ainda mais acolhedora e 
humanizada – uma das causas abraçadas pelo 
Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso 
(CRO-MT).
 

E é inspirado pelas mulheres e no importante papel 
que elas desempenham dentro da odontologia 
que reafirmo o nosso compromisso em relação à 
responsabilidade social da profissão. Conhecer de 
perto a realidade da população e contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida de todos também são 
fatores que fazem parte do nosso cotidiano.
 
Em 2016, diversos projetos sociais ganharam o apoio 
do CRO-MT. A ideia é facilitar ações que visem o 
benefício da população. Nós acreditamos que ir 
além das salas e consultórios é cuidar do próximo e 
investir em sorrisos para um futuro próspero.
 
E, é assim, por meio de um novo olhar sobre as 
questões sociais, que a nossa gestão busca estabelecer 
uma ponte entre os profissionais da saúde bucal e a 
população – seja por meio de iniciativas próprias, de 
profissionais da odontologia ou de outros segmentos 
da sociedade. Fortalecendo os laços e trabalhando 
junto com à sociedade.

Orientar a população a conhecer melhor as estruturas 
bucais, ensinar a forma adequada de prevenção 
das doenças bucais e mostrar a importância de 
procurar assistência profissional ao primeiro sinal 
de anormalidade é ter responsabilidade social. É 
promover a saúde. É valorizar a Odontologia.

Luiz Evaristo Ricci Volpato

Presidente do Conselho Regional de Odontologia
de Mato Grosso - CRO-MT
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Sandro Stefanini

Encontro das Comissões 
de Odontologia Hospitalar 

SAIBA MAIS

O VIII Encontro Nacional das Comissões de 
Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de 
Odontologia (CROs) foi realizado no último dia 12 
de março, em Olinda, Pernambuco. O evento contou 
com a presença da representante do Conselho 
Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-
MT), a cirurgiã-dentista Lilian Pereira Macedo.

Entre os principais pontos abordados no 
encontro, ficou definido o agendamento de uma 
reunião com o presidente da Comissão de Ensino 
do Conselho Federal de Odontologia (CFO), o 
cirurgião-dentista Dalter Silva Favarete, para 
discutir o posicionamento final sobre a resolução 
CFO Nº 162/2015 e CFO Nº 163/2015.

Outro ponto debatido é a necessidade de se 
realizar correções em relação à carga horária (350 
horas de ensino, sendo 30% de horas práticas e 70% 
de teóricas) e número máximo de alunos por turma 
(30) com, no mínimo, um professor com o título de 
mestre ou doutor, entre outras questões. 

Para Lilian Pereira Macedo, a importância 
do encontro está no fortalecimento da 
Odontologia Hospitalar. “O reconhecimento e a 
imprescindibilidade da atuação dos cirurgiões-
dentistas dentro do ambiente hospitalar são 
notáveis. A população ganha com este avanço e 
até as operadoras de planos de saúde demonstram 
interesse neste campo”.

B R A S I L

Quem já fez cursos para atuar na área deve 
reunir toda sua documentação comprobatória 
e encaminhar para o CFO para ser reconheci-
do. A Comissão de Ensino faz a primeira ava-
liação e se a mesma negar o requerente terá 
outras possibilidades, como a prova de profi-
ciência e a arguição do memorial. As solicita-
ções devem ser feitas até o prazo máximo de 3 
de maio deste ano. 

Poderá, ainda, requerer o registro no CFO e 
inscrição no CRO, como habilitado em Odon-
tologia Hospitalar, o profissional que tenha 
atuado pelo menos cinco anos nos últimos 10 
anos na área. Os profissionais que não con-
seguirem provar, por meio de documentos, 
sua inserção em ambiente hospitalar, deverão 
prestar prova escrita e análise do currículo. 
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A Sensibilidade da Odontologia 
Gerações de mulheres têm desempenhado um importante papel na 

odontologia brasileira. Desde a década de 1980, os cursos de graduação 
têm formado mais mulheres do que homens no país – numa crescente 
feminização da profissão. O Conselho Regional de Odontologia 
de Mato Grosso (CRO-MT) aponta a marca de 4.350 trabalhadoras 
inscritas na área de saúde bucal. Um número que se traduz em muitas 
histórias e conquistas.

No país, a primeira mulher a receber o título de cirurgiã-dentista 
foi Isabella Von Sydow, em 1899. Antes dela, outra brasileira, Antonia 
d’Avila, recebeu o título, mas era da Universidade da Pensilvânia, 
Estados Unidos. 

Pioneiras no estudo da odontologia, elas quebraram paradigmas 
e definiram normas e padrões para outras gerações da “medicina 
dentária”. Ao longo do tempo, o interesse feminino aumentou em 
virtude do caráter liberal da profissão e por permitir jornada de 
trabalho flexível.

Para a cirurgiã-dentista cuiabana Norma Cristina Boehler 
Iglesias Araújo, a paixão pela carreira começou ainda jovem – na 
escolha pelo curso. “Sempre quis algo que pudesse contribuir com o 
desenvolvimento das pessoas. Auxiliar o sorriso, promover a alegria 
e amenizar a dor. Foi assim, ao unir odontologia e musicoterapia, que 
encontrei a minha vocação. E lá se vão 30 anos”, ressalta.

Norma complementa: “a odontologia é uma profissão delicada. Ela atua em uma área muito sensível – a cavidade 
bucal. Nós, mulheres, trouxemos para a profissão a sensibilidade em perceber os pequenos detalhes. Aliás, poder 
contar com horários flexíveis, em nossa rotina corrida, nos permite conciliar a atividade com as demais do dia-a-dia. 
Hoje, somos maioria em cursos de especialização e no serviço público”.  

Nessa jornada, uma nova aliada surgiu em seu caminho: sua filha, a cirurgiã-dentista Adriane Boehler Iglesias 
Araújo. “Minha mãe é um exemplo a seguir. Trocamos ideias, planejamentos e novidades. É uma parceria incrível”, 
destaca Adriane, que atua na área há 10 anos.

“Meus filhos cresceram na odontologia. Entre 91 e 95, participei do CRO-MT como conselheira e secretária. Na 
época, eu atuava como presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cuiabá e também no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Posso dizer que trouxe a minha experiência 
e, da mesma forma, aprendi muito com o CRO-MT – de legislação, administração até a troca de conhecimento sobre 
a nossa área”, enfatiza Norma.

M A T É R I A  D E  C A P A

A conselheira Elaine Patrícia Gomes (ao centro) com as colaboradoras do CRO-MT Luana Ramos, Thaiany Ferreira , Jéssica 
Francischini, a Ionara Oliveira, Cândida Leque e Claudia Gomes 

O presidente do CRO-MT, Luiz Evaristo Ricci 
Volpato, participou da entrega do Prêmio Brasil 
Sorridente para o município de Primavera do Leste 
(a 240 km de Cuiabá) no último dia 19 de fevereiro. A 
prefeitura da cidade recebeu o certificado de menção 
honrosa e a premiação de 2.500 kits de higiene bucal 
para distribuição.

 
O Prêmio Brasil Sorridente, criado pelos CROs 

em parceria com o Ministério da Saúde, é concedido, 
anualmente, a municípios brasileiros que se destacam 
na implantação e efetivação das políticas públicas de 
saúde bucal.

 
Na categoria nacional de municípios com mais 

de 50 mil até 300 mil habitantes, Primavera do Leste 
conquistou a quinta colocação. Enquanto que, na 
etapa regional, a cidade alcançou o primeiro lugar. 
Um reconhecimento público do investimento do 
município em prol da saúde bucal de seus habitantes.

  
Das 210 participações nos estados, apenas 24 

foram indicadas a integrar a etapa nacional em três 
grupos distintos – que foram avaliados de acordo 
com critérios estabelecidos na Resolução CFO Nº 
124/2013 como, por exemplo, “Financiamento em 
Saúde” e “Controle Social”.

 
A solenidade contou com a presença do prefeito 

da cidade, Érico Piana, do secretário municipal de 
saúde, Fábio Lago, da coordenadora municipal de 

saúde bucal, Cibele Rodrigues, da conselheira suplente 
do CRO MT, Elaine Patrícia Alves de Araujo Gomes, 
e do representante municipal do CRO MT, Sander 
Frison. Além de cirurgiões-dentistas e profissionais 
da odontologia local.

B R A S I L  S O R R I D E N T E

Primavera do Leste é 
reconhecida com prêmio 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
Em 24 de fevereiro, o CRO MT recebeu uma 

moção de congratulação da Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso (ALMT). Mediante o requerimento 
do deputado estadual Emanuel Pinheiro, os 
parlamentares manifestaram o reconhecimento 
público ao CRO-MT em prol da entrega dos kits de 
higiene bucal pelo Prêmio Brasil Sorridente.

“Parabéns ao CRO. Ações de inclusão social 
e que melhoram a vida da população merecem 
destaque e reconhecimento. Conte comigo para 
mais ações dessa envergadura”, enfatizou o 
deputado estadual Emanuel Pinheiro.
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Entrega de leite e fraldas 
ao hospital do câncer

Doação de Cestas básicas 

C R O - S O C I A L

Depois de uma grande campanha de arrecadação de leite em pó e fraldas em prol do Hospital do Câncer de 
Mato Grosso, representantes do CRO-MT realizaram, no dia 16 de dezembro de 2015, a entrega oficial à entidade 
filantrópica. Ao todo, foram arrecadados 258 itens durante o mês de outubro. O leite é essencial para a manutenção dos 
trabalhos do hospital – que consome uma média de 1.500 quilos de leite em pó por mês.  O presidente do CRO-MT, Luiz 
Evaristo Ricci Volpato, ressaltou a importância da união solidária e agradeceu a participação dos cirurgiões-dentistas na 
missão. Além da doação de leite em pó, foram entregues 62 pacotes de fraldas geriátricas

CERTIFICAÇÃO – Representantes do CRO-MT receberam um certificado de doação em nome do hospital por meio da 
também cirurgiã-dentista Maria Carmem Volpato – presidente da Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer. 

Em novembro de 2015, o CRO-MT entregou 50 latas de leite em pó 

que ajudaram a compor as cestas básicas doadas pela Associação 

dos Amigos do bairro Santa Terezinha e do bairro Guto Leão, 

ambos de Várzea Grande. A entrega das cestas básicas ocorreu 

no dia 13 de novembro para a representante da instituição, Eliane 

Guedes. As doações foram conseguidas por meio de arrecadação 

realizada pelos profissionais da saúde bucal em todo o mês de 

outubro, coincidindo com a comemoração do Dia do Cirurgião-

dentista – celebrado em 25 de outubro.

Lenços e laços visa melhorar 
a autoestima da mulher que luta 
contra o câncer
A Campanha Lenços e Laços é uma ação promovida 
pela ONG IFMSA BRAZIL, entidade associada à Faculdade de 
Medicina da UNIC, que busca incentivar a doação de lenços, gorros 
e/ou chapéus para mulheres que lutam contra a doença. Um gesto de 
carinho e esperança que pode ser abraçado por todos

O CRO-MT também aderiu à campanha solidária. Os cirurgiões-
dentistas e familiares que desejam contribuir com a ação podem 
realizar a doação na sede do Conselho ou nas caixas de arrecadação 
do Hospital do Câncer de Mato Grosso, entre outros. 

C R O - S O C I A L

A primeira etapa, concluída no dia 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher, foi um sucesso. Entretanto, a “Campanha Lenços 
e Laços” continua até as comemorações do Dia das Mães 
(8 de maio). 

CÂNCER – De acordo com uma pesquisa publicada pelo Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), o Brasil 
deverá registrar cerca de 596.070 novos casos de câncer em 2016. 
Entre as mulheres, são esperados 300.870 novos diagnósticos – sen-
do as maiores incidências de casos de cânceres de mama (57.960), 
cólon e reto (17.620), colo do útero (16.340), pulmão (10.860), estôma-
go (7.600), corpo do útero (6.950), ovário (6.150), glândula tireoide 
(5.870) e linfoma não-Hodgkin (5.030).
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Técnicos e auxiliares 
participam de capacitação
Promover a educação continuada e aprimorar o 
conhecimento técnico de profissionais da saúde pública 
e privada. Este foi o objetivo do 4º Encontro de Técnicos e 
Auxiliares em Saúde Bucal (TSB e ASB) realizado nos dias 
27 e 28 de novembro de 2015 – uma parceria do CRO-MT 
com a Associação Brasileira de Odontologia (ABO-MT). 

“Hoje, conseguimos reunir mais de 60 profissionais aqui. A 
ideia é contribuir com o aprendizado deles, possibilitando 
a troca de experiências e trazendo inovações para aqueles 
que atuam na área da saúde bucal”, ressalta José Figueiredo 

Loureiro Júnior, secretário-geral do CRO-MT e um dos 
organizadores do evento. 

Mais de 1.805 técnicos e auxiliares em saúde bucal 
estão em atividade no Estado. No encontro, marcaram 
presença palestrantes especialistas e mestres em 
saúde bucal e saúde geral, bem como palestrantes de 
outros estados, como a enfermeira sanitarista, Rita 
Cristina Borges; a cirurgiã-dentista Rose Maria Peralta 
Guilherme; Fernanda Ribeiro Carvalho Rondon e Idalina 
Pereira Cabral Correa, ambas cirurgiãs-dentistas.

Q U A L I F I C A Ç Ã O

Roda de Conversa 
e Confraternização

Com o tema “Possibilidades e inovações no 
trabalho do ASB e TSB: perspectivas atuais”, a 1ª 
Roda de Conversa com Auxiliares e Técnicos em 
Saúde Bucal (ASB e TSB) foi realizada com sucesso no 
dia 28 de novembro de 2015. O encontro foi seguido 
de um coquetel de confraternização em alusão ao dia 
dos ASB e TSB – comemorado oficialmente em 24 de 
dezembro. 

O evento foi organizado pela Câmara Técnica de 
ASB e TSB do CRO-MT e contou com a participação 
de representantes de Câmaras Técnicas de outros 
estados, sendo Girleide Araújo, do CRO da Bahia; 
Samara Ramos, do CRO do Rio de Janeiro; e Socorro 
Moraes, do CRO do Pará. E ainda dos profissionais 
Edy Rosa e Délia Maria do CRO-MT.

Deu praia para os 
cirurgiões-dentistas  

B R A S I L  B E A C H

O CRO-MT promoveu um momento de 
confraternização aos profissionais. O evento, 
que aconteceu no empreendimento Brasil 
Beach Cuiabá – a única praia artificial de 
Mato Grosso – teve como objetivo oferecer aos 
profissionais e seus familiares uma quebra na 
rotina e, com isso, promover a sensação de 
bem-estar e impulsionar a qualidade de vida. 
Tudo isso, é claro, sem precisar viajar. 

As águas cristalinas do Brasil Beach 
trouxeram o clima praiano à reunião repleta 
de lazer, música, esportes aquáticos e petiscos. 
Além de propiciar um dia de diversão e 
conforto, o evento também serviu de cenário 
para o diálogo e a troca de experiências entre 
os cirurgiões-dentistas. O evento aconteceu no 
último dia 28 de novembro.
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Santo Antônio de Leverger 
promove encontro

Governador lança Centro 
Especializado em Várzea Grande

O 1º Encontro de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal 
foi realizado no município de Santo Antônio de Leverger, 
no dia 11 de dezembro de 2015.

O evento – que é uma iniciativa dos cirurgiões-dentistas 
– trouxe a formação de uma mesa técnica e um painel de 
resultados. Além do presidente do CRO-MT, Luiz Evaristo 
Ricci Volpato, integraram o debate o conselheiro fiscal do 
Sindicato dos Odontólogos do Estado de Mato Grosso (Si-
nodonto-MT), Marcus Vinicius Crepaldi, o prefeito Valdir 
Pereira Castro Filho, assim como secretários municipais e 
vereadores.

Para a cirurgiã-dentista Dea Della Pasqua Reolon, “a 
melhoria do atendimento odontológico em Santo Antônio 
é consequência da implantação de várias equipes de saúde 
bucal nos seis postos de saúde da família do município e à 
busca da prevenção e educação odontológica dos cidadãos”. 

O número de atendimentos ao público na Estratégia de 
Saúde da Família do município mais que triplicou no ano 
passado: subiu de 642 em 2014 para 2.048 em 2015.

Várzea Grande vai ganhar um Centro Espe-
cializado de Odontologia (CEO). As obras foram 
anunciadas pela prefeita do município, Lucimar 
Campos, em 26 de janeiro deste ano, ao lado do go-
vernador do Estado, Pedro Taques, e do presidente 
do CRO-MT, Luiz Evaristo Ricci Volpato.

O novo complexo odontológico será construído 
em uma área de 835 metros quadrados no centro 
de Várzea Grande (antigo Postão) e contará com 
uma ampla estrutura com 40 cadeiras odontológi-
cas para atendimento preventivo, de restauração e 
cirúrgico de qualidade na rede pública.

Ao todo, serão mais de R$ 2 milhões de inves-
timentos por meio de Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público 
Estadual (MPE), a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, Econômico e Turismo de Várzea Grande e 
o setor privado.

Luiz Evaristo destaca que o CEO deverá fazer 
parte de um sistema hierarquizado, juntamente 
com as unidades de saúde bucal da atenção pri-

mária. “Assim, o centro cumprirá sua função de 
ser referência para os atendimentos mais comple-
xos que não são resolvidos nas unidades básicas 
de saúde”.

I N T E R I O R

O Conselho Regional de Odontologia de Mato 

Grosso (CRO-MT) obteve mais uma conquista nesta 

gestão. É com orgulho que ocupo uma importante 

vaga como membro titular, pelo segmento dos 

“Profissionais da Saúde”, no colegiado do Conselho 

Estadual de Saúde de Mato Grosso (CES-MT). 

Nele, reside o principal espaço para o exercício 

da participação e controle social na implantação e 

avaliação das políticas do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no Estado. Um elo essencial entre a sociedade 

e o Poder Público. 

Garantir o direito à saúde enquanto direito 

fundamental do ser humano é primordial. Nessa 

jornada, o exercício de acompanhamento da gestão 

financeira tem se revelado uma das principais 

atividades que deve ser realizada por nós, 

conselheiros de saúde.

Fiscalizar o orçamento público por meio do 

monitoramento e avaliação das ações da Secretaria 

de Saúde é um caminho que estamos traçando. Dessa 

forma, qualquer distorção está sendo denunciada 

aos órgãos competentes para que possamos atuar 

de maneira eficiente e obter resultados que prezem 

pela justiça e pelos interesses sociais. 

Cada conselheiro representa uma parte da 

sociedade e tem como responsabilidade levar 

ao CES-MT as necessidades e sugestões de sua 

comunidade em relação às políticas públicas de 

saúde. Além de refletir os anseios da sociedade e 

possibilitar um controle efetivo das ações realizadas 

pelos gestores. 

Em nome do Conselho Regional de Odontologia, 

procuro estar atento às demandas relacionadas à 

saúde bucal. Assumi esta cadeira e reitero o meu 

compromisso em prol da participação, do respeito 

e da defesa daqueles cidadãos que delegaram e 

esperam ver realizadas suas demandas, necessidades 

e aspirações. 

O CES-MT é composto por 30 conselheiros 

titulares e 30 suplentes, que são nomeados pelo 

governador do Estado para um mandato de dois 

anos – mediante indicação formal dos respectivos 

órgãos e entidades que cada um representa. As 

reuniões ordinárias do conselho acontecem toda 

primeira quarta-feira do mês, às 14h. Nelas, está 

aberta a participação de qualquer pessoa ou 

entidade interessada – que terá direito à voz quando 

autorizada pelo Pleno. Afinal, prezar pela saúde é 

nosso dever.  

A R T I G O

Prezar pela saúde 
é nosso dever

* José de Figueiredo Loureiro Júnior 
é cirurgião-dentista e secretário do CRO-MT

José de Figueiredo Loureiro Júnior

Secretário do Conselho Regional de Odontologia 
de Mato Grosso - CRO-MT
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T R A N S P A R Ê N C I A

EDIMILSON MENDES
Contador

CRC-MT 5853

LUIZ EVARISTO RICCI VOLPATO
Presidente

CRO-MT CD 2143

ROBERTO MAIA ALMEIDA
Tesoureiro

CRO-MT CD 2143


   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











16
E D I Ç Ã O  1 1  •   Revista CRO-MT

NOTÍCIAS

Mais uma ação em prol do cidadão brasileiro é alcançada por meio de uma resolução do CFO 
que normatiza o agendamento e o atendimento prioritário às pessoas portadoras de necessidades 
especiais ou que apresentem mobilidade reduzida nas clínicas e consultórios odontológicos – tanto 
no âmbito público quanto privado.

Trata-se da resolução Nº 167/2015, que entrou em vigor no dia 1º de fevereiro deste ano. De acordo 
com a resolução, “o atendimento preferencial e obrigatório constitui-se na atenção imediata, em todos 
os níveis de serviço de saúde, resguardando-se as situações de urgências e emergências dos demais 
usuários”.

Sendo assim, os profissionais devem elaborar e manter atualizados os prontuários dos seus 
pacientes, fazendo constar se o mesmo tem necessidades especiais ou mobilidade reduzida, 
preservando a sua privacidade. 

A medida chega para reiterar as regras estabelecidas pela Lei Federal Nº 13.146/2015 que prioriza o 
atendimento à pessoa com deficiência.

Segundo a resolução CFO Nº 167/2015, “a pessoa com necessidades especiais é aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação 
com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas”.

A resolução diz ainda que a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tem, por qualquer 
motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da 
mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, 
lactante, pessoa com crianças de colo e obesas.

N E C E S S I D A D E S  E S P E C I A I S

Atendimento 
prioritário 
nos consultórios 
odontológicos


