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Palavra do 
presidente
O Conselho precisa da participação 
dos profissionais e da sociedade 

G a l e r i aE d i t o r i a l

A RESPONSABILIDADE de representar mais de 
quatro mil profissionais inscritos – entre cirurgi-
ões-dentistas, técnicos em saúde bucal, técnicos em 
prótese dentária, auxiliares de saúde bucal e auxi-
liares de prótese dentária, que exercem suas ativida-
des nos 141 municípios de Mato Grosso – não é uma 
tarefa simples.

Mato Grosso tem grande extensão territorial e suas 
ligações intermunicipais são muitas vezes precárias, 
sobretudo entre os municípios mais afastados. No en-
tanto, é necessário que a odontologia seja exercida com 
ética e dignidade em todos os lugares. Para tanto, o 
Conselho Regional de Odontologia (CRO-MT) preci-
sará de parceiros.

Os conselheiros eleitos receberam o apoio maciço 
da classe odontológica. E agora nos voltamos nova-
mente aos colegas – e também à sociedade – para 
chamá-los a participarem desta gestão. Se estiverem 
bem informados, os profissionais e a população au-
xiliarão o CRO no combate ao exercício ilegal e irre-
gular da profissão.

Por isso, a Educação será uma constante nesta gestão. 
O conselho já implementa ações de atualização profissio-
nal, fazendo campanhas de valorização da odontologia e 
campanhas de informação para a população.

Esta gestão será pautada na inovação e na responsa-
bilidade.

Ações estão sendo desenvolvidas para modernizar 
a gestão do Conselho tornando-a mais transparente e 
eficiente com a padronização de processos, estabele-
cimento de prazos, perseguição das metas definidas e 
divulgação das informações.

Estamos trabalhando para a aproximação do CRO 
com os profissionais e a sociedade. Por isso, os canais 
de comunicação do Conselho estão sendo fortalecidos, 
com a utilização eficaz das tecnologias digitais e das 
mídias sociais. Outra forma de participação ativa dos 
profissionais será por meio das comissões que serão 
criadas com diferentes finalidades.

Reafirmamos a todos o entusiasmo com que esta 
diretoria encara o desafio de conduzir a Odontologia 
de Mato Grosso nos próximos dois anos.

Um feliz 2016 a todos e que Deus nos acompanhe!

Luiz Evaristo Ricci Volpato

Presidente do Conselho Regional de Odontologia
de Mato Grosso (CRO-MT)

Luiz Evaristo Volpato
Presidente eleito CRO/MT

Durvalino de Oliveira

Elaine Patrícia Gomes Fábio Lima Leonardo Caporossi

Noemi de Oliveira José de Figueiredo Juliana Brum

Roberto Maia

COLEGA CIRURGIÃO-DENTISTA

MUITO OBRIGADO PELA CONFIANÇA.
VAMOS RETRIBUIR SEU APOIO COM MUITO TRABALHO.

Sandro Stefanini
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termunicipais precárias.
“No entanto, é nosso papel fiscalizar para que a 

odontologia seja exercida com ética e dignidade em 
todos os lugares”, avaliou. Neste processo, conforme 
ele, o apoio dos profissionais da área e da sociedade é 
primordial”, afirmou Evaristo.

“Queremos chamá-los para participar da gestão. 
Bem informados, auxiliarão o Conselho a combater a 
prática ilegal e irregular da profissão. Por isso, a edu-
cação e a comunicação serão uma constante. Implan-
taremos ações com inovação e responsabilidade, de-
senvolvidas para uma gestão moderna, transparente e 
eficiente”, finalizou o presidente do CRO-MT.

CRO-MT empossa nova 
diretoria com foco em 
mais proximidade com a 
base e com a sociedade

Diretoria CRO-MT
2015/2017

O ANO DE 2015 foi marcado pela eleição e pos-
se da nova diretoria do Conselho Regional de Odon-
tologia (CRO-MT). A solenidade foi realizada no dia 
8 de julho. Os novos conselheiros atuarão no biênio 
2015/2017, sob o comando do presidente Luiz Evaristo 
Ricci Volpato. Entre as metas estão uma atuação mais 
próxima dos profissionais e da sociedade, por meio do 
fortalecimento dos canais de comunicação do Conse-
lho e do trabalho em comissões para discussão dos 
assuntos da classe.

Atualmente, o CRO-MT congrega mais de quatro 
mil profissionais entre cirurgiões dentistas, técnicos em 
saúde bucal, técnicos em prótese dentária, auxiliares de 
saúde bucal e auxiliares de prótese dentária, que exercem 
as atividades nos 141 municípios de Mato Grosso.

A ex-presidente do CRO-MT, Christiane Raso 
Tafuri, fez um balanço de sua gestão e desejou bom 
trabalho aos novos conselheiros. “Foi uma somatória 
de esforços para alcançar os objetivos que traçamos. 
Sinto-me honrada em ter sido a primeira mulher a pre-
sidir o CRO-MT e espero não ser a última. A diretoria 
que está entrando é conhecida por toda a categoria por 
sua competência e temos certeza de que farão um óti-
mo trabalho”, destacou.

O conselheiro Dalter Favarete, representante do 
Conselho Federal de Odontologia (CFO), destacou o 
comprometimento do novo grupo. “Tenho a convicção 
de que os novos conselheiros estão empenhados no 
trabalho. A tarefa é árdua, mas muito prazerosa e uma 
oportunidade de deixar um grande legado, construin-
do um CRO ativo e participativo”, disse.

Segundo o presidente empossado, a nova diretoria, 
formada por dez conselheiros, assume com grande 
responsabilidade tendo como meta regular as ativida-
des dos profissionais em todos os municípios de um 
Estado com grande extensão territorial e ligações in-

Da esquerda para a direita: Dr. Rafael Marra Soares (Conselheiro Suplente do CRO-TO); Dr. Outair Bastazini (Presidente do CRO-RJ); Dr. Renato Gonçalves 
(Tesoureiro do CRO-RJ); Dr. Jean-Jacques Rodrigues (Presidente CRO-Goiais); Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato (Presidente CRO-MT); Dr. Samir Najjar (Presidente do 

CRO-DF); Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos (Conselheiro Efetivo do CRO-PE) e Dr. Juliano do Vale (Presidente do CRO-TO)
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Membros Efetivos
Luiz Evaristo Ricci Volpato
José de Figueiredo Loureiro Júnior
Roberto Maia de Almeida
Sandro Marco Stefanini de Almeida
Durvalino de Oliveira

Noemi Pereira de Oliveira
Juliana Zigart Brum Carmo
Elaine Patrícia Alves de Araújo Gomes
Fabio Lima de Almeida
Leonardo Stephan Caporossi

Suplentes
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Ação leva conhecimento e fiscalização 
ao interior de Mato Grosso

Solenidade do Dia 
do Dentista vai para 
Rondonópolis

CUMPRINDO A MISSÃO de proximidade com os 
profissionais do interior, a nova gestão do CRO-MT 
deu início, em agosto, à etapa do “CRO Itinerante”. A 
ação tem como meta levar até os colegas do interior a 
oportunidade de dialogar presencialmente com a di-
retoria do CRO. 
Junto com palestras, ações sociais e solenidades – no mês 
de outubro, por exemplo, aconteceram diversas solenida-

Rondonópolis – As visitas da ação dessa nova gestão 
começaram em 21 de agosto pela cidade de Rondonó-
polis. Na ocasião, 35 profissionais assistiram, no Ho-
tel Rios, a palestra “Cárie Dentária: Abordagem Con-
temporânea da doença e da lesão”, apresentada pelo 
presidente do CRO-MT, Luiz Evaristo Ricci Volpato. A 
intenção é de fazer, além do estreitamento de relações 
com a categoria, um trabalho de ação voltado à educa-
ção junto aos profissionais de cada localidade visitada. 

Lucas do Rio Verde – Em Lucas a ação aconteceu nos 
dias 2 e 3 de outubro, no auditório dos Pioneiros, lo-
calizado na Prefeitura da cidade. Lá, o presidente do 
CRO-MT, Luiz Evaristo Ricci Volpato proferiu a pa-
lestra “Cárie Dentária: Abordagem Contemporânea 
da doença e da lesão”. Isto, com a meta de esclarecer 
ao maior número possível de profissionais sobre o as-
sunto, para que possam combater as doenças bucais. 
Vale destacar que a cidade também recebeu palestra 

C R O  I T I N E R A N T E C R O  I T I N E R A N T E

Rondonópolis foi palco, no dia 16 de outubro, 
de solenidade de comemoração do Dia do Ci-
rurgião-Dentista, no Centro de Eventos Mille-
nium. O evento contou com 174 pessoas e foi 
uma forma de marcar a data com os profissio-
nais para mostrar que o CRO-MT tem consci-
ência de que não importa onde a base esteja, a 
entidade sempre se fará presente. 

proferida pelo Dr. Arlindo Aburad, sobre a campanha 
de prevenção ao câncer de boca.

Tangará da Serra – A mesma palestra “Cárie Dentária: 
Abordagem Contemporânea da doença e da lesão” foi 
apresentada, dia 7 de outubro na cidade de Tangará 
da Serra. A palestra do Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato 
teve público de mais de 300 pessoas, campus da Unic 
daquele município. Também foram fiscalizados con-
sultórios para verificar o bom andamento do atendi-
mento e conformidade legal com o CRO-MT a fim de 
garantir a qualidade dos serviços e de bom atendimen-
to à população.

Cáceres – Na ‘Princesinha do Pantanal’ esteve, nos dias 
21 e 22 de outubro, o secretário da Gestão do CRO-MT, 
José de Figueiredo Loureiro Júnior. Ele explica que, no 
primeiro dia, foi ministrada a palestra “Câncer Bucal: 
Doença silenciosa onde o melhor remédio é a preven-

ção”, no auditório do Hospital Regional de Cáceres, 
pela Dra. Diurianne Caroline Campos França. Assistiu 
às informações uma plateia de 55 pessoas. Na mesma 
data, o representante do CRO-MT participou de cele-
bração pelo Dia do Cirurgião-Dentista.
No dia 22 a equipe do CRO-MT atuou ainda na fisca-
lização de consultórios pela cidade e na campanha de 
Diagnóstico e Prevenção de Câncer Bucal. Nesta últi-
ma ação, foram atendidas 30 pessoas do Sistema Único 
de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde. Desse número foram detectados quatro casos 
suspeitos de possuir câncer de boca.

Barra do Garças – No dia 22 de outubro, o presidente da 
Comissão da Tomada de Contas do CRO-MT, Durvali-
no Oliveira, visitou Barra do Garças. Ele explicou que o 
grupo esteve presente na Jornada Odontológica, promo-
vida pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO) e 
Faculdade de Odontologia de Barra do Garças. Ocasião 
em que falaram da importância do CRO para o dentista 
– aos profissionais e acadêmicos. “Aproveitando a opor-
tunidade, visitamos a faculdade e participamos do jantar 

de posse do novo delegado regional, além de confraterni-
zar com os colegas da região”, enfatizou Oliveira. 

Sinop – Sinop também foi contemplada com ação do CRO 
Itinerante, no dia 29 de outubro. O encontro aconteceu no 
auditório da Unic Aeroporto, com palestra ministrada pre-
sidente do CRO-MT, Luiz Evaristo Ricci Volpato, a “Cárie 
Dentária: Abordagem Contemporânea da doença e da le-
são”. Ao todo, 70 pessoas participaram da palestra. Na mes-
ma data, a entidade ainda organizou solenidade pelo Dia 
do Cirurgião-Dentista, no Dom Bohemio Steak House com 
o comparecimento de 100 pessoas para este evento.

Matupá – Para finalizar o mês do Dentista, no dia 30 
de outubro, o CRO Itinerante esteve em Matupá. Luiz 
Evaristo Ricci Volpato, ministrou a palestra “Cárie 
Dentária: Abordagem Contemporânea da doença e da 
lesão” dentro do 1º Circuito de Palestras de Interesse 
da Odontologia. O evento faz parte da programação 
da 7ª Semana de Saúde Bucal de Matupá. A palestra foi 
ministrada para um público de 40 pessoas, na Câmara 
de Vereadores da cidade.

des pelo Dia do Cirurgião-Dentista – a equipe do CRO-
-MT aproveita a ida ao interior para realizar fiscalizações. 
Somente nessa nova gestão, que tomou posse em julho, 
as notificações de agosto a novembro têm como balan-
ço: 229 profissionais com documentação atualizada e 19 
profissionais notificados a regularizar pendências. Entre 
as encontradas pela equipe estavam Débito; Caducidade; 
Propaganda Irregular e Profissionais Sem Registro.
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MISSA

Solenidade festiva marca do Dia 
do Cirurgião Dentista

O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA – oficialmen-
te comemorado em 25 de outubro – foi marcado por 
uma solenidade festiva, no dia 23 de outubro, no Bu-
ffet Alphaville. Cerca de 500 pessoas participaram do 
evento, que foi promovido pelo CRO-MT. O momento 
foi de grande confraternização e demonstração de que 
é preciso firmar cada vez mais essa data no calendário 
dos profissionais e mostrar à sociedade a importância 
do cirurgião-dentista no âmbito da Saúde Preventiva.

Também foi lançado o programa de Convênios 
e Credenciamentos da entidade já com 42 empresas 
conveniadas.

Ainda na solenidade de celebração do Dia do Den-
tista, o conselheiro do Conselho Federal de Odontolo-
gia, Dalter Favarete, concedeu homenagem de Honra 
ao Mérito aos conselheiros da gestão anterior e Certifi-
cado aos da atual gestão.

Inscrição Remida – Na mesma ocasião foram ho-
menageados seis cirurgiões-dentistas com a chamada 
“Inscrição Remida”. A homenagem é destinada aos 
que atingiram 70 anos de idade permanecendo com 
uma história profissional sem mácula, conforme pre-
veem as regras do Conselho Federal de Odontologia.

- Alberto Feguri
- Ana Maria Tosta Rodrigues
- Dalton Antonio Montanha
- Glória Isolda Packer
- Osvaldo Saito
- João Guatura Neto

C O M E M O R A Ç Ã O C O M E M O R A Ç Ã O

Agradecer é preciso
Uma marca da nova gestão é o trabalho de incentivar e oportunizar aos profissionais momentos de 
agradecimento às conquistas e por ter condições de atender a sociedade. Neste primeiro ano, a nova 
diretoria realizou uma missa pelo Dia do Cirurgião-Dentista. A ação de graças aconteceu no dia 24 de 
outubro, na igreja Mãe dos Homens, na Capital.

Homenageados 
pela Inscrição 

Remida:
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DOENÇA -- O Instituto Nacional de Câncer estima 
que em 2015, no Brasil, haverá cerca de 10 mil novos ca-
sos em homens e 5 mil novos casos em mulheres com 
câncer de boca. Em Mato Grosso, a estimativa é de 120 
novos casos em homens e 40 em mulheres consideran-
do as taxas de incidência por 100 mil habitantes.

O paciente deve realizar um auto-exame pelo menos 
duas vezes ao ano, em um local bem iluminado e dian-
te do espelho bem próximo do rosto. O primeiro passo 
é remover as próteses (dentaduras ou próteses parciais 
removíveis), fazer uma boa higienização, escovar dentes, 
língua e a parte interna das bochechas. Em seguida, ob-
servar a pele de rosto e pescoço, avaliando a presença de 
manchas ou pintas atípicas na região.

No caso dos lábios, o paciente deve verificar se há 
ulcerações com bordas endurecidas, feridas ou áreas 
dormentes. Qualquer ulceração deve ter um prazo 
de, cerca de, 15 dias para cicatrizar. Na parte inferior 
da boca e das bochechas podem surgir manchas es-
branquiçadas, caroços, áreas dormentes, presença de 
úlceras ou manchas arroxeadas. Na língua e gengiva, 
é necessário observar a coloração, presença de aftas, 
ulcerações, aparecimento de caroços, áreas dormentes 
ou dolorosas. 

Corrida de rua teve como 
objetivo chamar atenção 
para o câncer de boca

Resultado da 3ª Corrida de Combate ao Câncer 
de Boca e 1ª Corrida do Cirurgião-Dentista

NUMA AÇÃO em prol da qualidade de vida, o CRO-
-MT organizou, no dia 25 de outubro, a 3ª Corrida de 
Combate ao Câncer de Boca e a 1ª Corrida do Cirur-
gião-Dentista. A iniciativa ocorreu em comemoração 
ao Dia do Cirurgião-Dentista, Dia Nacional da Saúde 
Bucal e o Dia Estadual de Combate ao Câncer Bucal 
e teve como foco principal chamar a atenção para o 
combate ao câncer de boca. 

Ao todo, 400 pessoas participaram das corridas.  A 
largada foi na Praça das Bandeiras, em Cuiabá, com 
percurso de 8 km. Os participantes se inscreveram 
nas categorias: Público Geral, Acadêmicos de Odonto-
logia e Cirurgião-Dentista. Os três primeiros lugares 
de cada categoria receberam troféus e medalhas. Tam-
bém foram premiados os corredores mais idosos – fe-
minino e masculino.

O presidente do CRO-MT, Luiz Evaristo Ricci Vol-
pato, explicou que o objetivo do evento foi chamar 
a atenção para a prevenção contra o câncer de boca 
aliando o tema à prática esportiva. “O diagnóstico des-
ta doença acontece tardiamente, em estágio avançado, 
por isso é importante que ações como esta sensibili-
zem as pessoas sobre a importância da prevenção, que 
é sinônimo de salvar vidas”, lembrou.

S A Ú D E S A Ú D E

Masculino

Feminino

Coloc.

Coloc.

1 30 00:25:32Fernanda da Silva
2             31 Urias Yostaque de Lima                 Digoreste Runners        00:25:44

1            259          Nadir Sabino de Siqueira  Sicredi/Elite Runners     00:32:30

3 71 Deise Rodrigues Alves Kastelic  Oxteam                              00:40:12 
2            125 Francel Fernandes Figueiredo                                                  00:38:59

3            413 Victor Vinicius                               00:26:27 

Número 

Número 

Nome

Nome

Equipe

Equipe

Tempo

Tempo
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Novos convênios visam 
garantir qualidade de vida 
aos associados do CRO-MT
OS ASSOCIADOS ao CRO-MT têm, atualmente, 42 
motivos a mais para sorrir. Este é o número de convê-
nios firmados entre a entidade e empresas da Capital e 
do interior do estado, que oferecem serviços e produ-
tos nas mais diversas modalidades. A meta é oferecer 
cada vez mais benefícios com vistas a contribuir para o 
crescimento da qualidade de vida dos cirurgiões-den-
tistas – por isso, a lista de empresas é bem eclética. 
Neste rol estão lojas de roupas a de joias passando por 

B E N E F Í C I O S B E N E F Í C I O S

academias, hotéis e cursos, entre outras.
E o número de vantagens só tende a crescer com o in-
cremento do Programa de Convênios lançado nessa 
nova gestão sob o presidente Luiz Evaristo Ricci Vol-
pato. Ele garante que a meta é de intensificar cada vez 
mais a busca por conveniados no interior.
Para utilizar esta vantagem é simples: basta o associa-
do estar adimplente e apresentar nas empresas conve-
niadas a carteira de identificação do CRO-MT.

Confira a lista das empresas conveniadas ao CRO-MT

Confira a lista das empresas conveniadas ao CRO-MT

Taamô Shoes 
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cisamos disso para, quem sabe, tentar introduzir algumas 
sugestões de alteração na legislação”, ressaltou Omar.

“Vejo que não existe uma padronização uniforme 
nas fronteiras. Acredito que deve ser traçada uma es-
tratégia de acordo com cada realidade”, apontou a pre-
sidente do CRO-AC, Isabelly Rosas.

O presidente do CRO-MS, Francisco Grilo, sugeriu 
que fossem traçadas estratégias para o longo e cur-
to prazo nas cidades de fronteira. “Precisamos fazer 
ações de conscientização com a população, pois não 
adianta a pessoa procurar um atendimento mais bara-
to em um país vizinho, por exemplo, e depois, quando 
der algum problema, ou o tratamento não der certo 
procurar um profissional daqui. Quando a pessoa é 
atendida no Brasil, o profissional é registrado no Con-
selho e é mais fácil de darmos um respaldo por meio 
de fiscalizações”, esclareceu Grilo.

Ao final, ficou decidido que seriam feitas campa-
nhas em rádios e distribuídos folderes em cidades das 
regiões de fronteira, como forma de orientar a popula-
ção a procurar um profissional registrado no Conselho 
do respectivo Estado.

 
CONFIRA OS ESTADOS QUE FAZEM FRONTEIRA
COM PAÍSES DO MERCOSUL:

• Venezuela: 1.492 km de fronteira, sendo em Ro-
raima (954 km) e Amazonas (538 km)

• Bolívia: 3.126 km de fronteira, sendo no Acre 
(618 km), Rondônia (1.342 km), Mato Grosso (780 km) e 
Mato Grosso do Sul (386 km)

• Paraguai: 1.339 km de fronteira, sendo no Mato 
Grosso do Sul (1.131 km) e Paraná (208 km).

• Argentina: 1.263 km de fronteira, sendo no Paraná 
(293 km), Santa Catarina (246 km) e Rio Grande do Sul 
(724 km).

• Uruguai: 1.003 km de fronteira, totalmente com o 
Rio Grande do Sul.

Representantes de CROs de estados 
que fazem fronteira com outros 
países traçam estratégias para 
conscientização da população

Anúncio

UM ENTRAVE RELEVANTE encontrado pelos países 
que compõem o Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai, Pa-
raguai, Venezuela e Bolívia) – quando o assunto é odontolo-
gia – são as regiões de fronteira. O Brasil possui cerca de oito 
mil quilômetros de fronteira com esses países.

E o CRO-MT, representado por seu Conselheiro e Se-
cretário, o Cirurgião-Dentista José de Figueiredo Lourei-
ro Júnior, participou do “I Encontro do CRO’s  com fron-
teira para o Mercosul”, que ocorreu no dia 29 de agosto, 
em Campo Grande, na Sede do CRO-MS, no intuito de 
debater a atuação do profissional na região de fronteira.

Participaram do encontro os representantes dos 
Conselhos Regional de Odontologia do Acre, Amazo-
nas, Rondônia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. Eles debateram também os principais 
problemas encontrados nessas regiões quanto à atua-
ção do profissional cirurgião-dentista.

O nivelamento de informações foi necessário por-
que, para o exercício profissional no Mercosul, o ci-
rurgião-dentista deve respeitar as exigências de cada 
Estado-Parte, observando a Matriz Mínima para reco-
nhecimento do Título Profissional.

O documento apresenta dados sobre a revalidação 
de títulos, diplomas e certificados, destacando a insti-
tuição responsável pelo ato.

Durante o encontro, foram esclarecidos diversos as-
suntos aos representantes. Entre as preocupações estive-
ram os acordos bilaterais para permissão de residência, 
estudo e trabalho a nacionais fronteiriços com Uruguai e 
Bolívia, pois esses acordos restringem-se à uma área res-
trita da fronteira, faixa ou cidade fronteiriça, e, algumas 
vezes, esses limites não são respeitados.

O membro da Comissão do Mercosul do Conselho Fe-
deral de Odontologia (CFO), Zacaria Mohamad Omar, de 
Corumbá (MS), cidade que faz fronteira seca com a Bolívia, 
participou do evento.  “Esse Encontro é fundamental para 
avaliarmos e compararmos as legislações do Mercosul. Pre-

A T U A Ç Ã O  N A  F R O N T E I R A
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plinar e transdisciplinarmente na promoção de saúde 
baseada na convicção científica, de cidadania, de ética 
e de humanização; a incorporação da ciência e da Acu-
puntura como instrumento na arte de curar na prática 
profissional odontológica.

HOMEOPATIA – Já a Homeopatia em Odontologia, 
de acordo com o texto da Resolução, foi inserida por 
atuar em todas as áreas que apresentem repercussão 
no sistema estomatognático, respeitando o limite de 

atuação do campo profissio-
nal do cirurgião-dentista. 

ESPORTE – No caso da 
Odontologia do Esporte ela 
foi reconhecida pelo fato de a 
área de atuação do cirurgião-
-dentista incluir segmentos 
teóricos e práticos da Odonto-
logia, com o objetivo de inves-

tigar, prevenir, tratar, reabilitar e compreender a influ-
ência das doenças da cavidade bucal no desempenho 
dos atletas profissionais e amadores, com a finalidade 
de melhorar o rendimento esportivo e prevenir lesões, 
considerando as particularidades fisiológicas dos atle-
tas, a modalidade que praticam e as regras do esporte.

OUTRA RESOLUÇÃO – A publicação do CFO traz 
também alterações na Resolução nº 161, de 2 de outu-
bro de 2015 abordando questões como a mudança na 
carga horária em cursos de especialização, mudança 
de nomenclatura da especialidade de Patologia Bucal 
que passa a ser denominada “Patologia Oral e Maxilo 
Facial”, e também da nomenclatura da especialidade 
de Saúde Coletiva e da Família que passa à “Saúde Co-
letiva”, entre outros.

CFO define 
Acupuntura, 
Homeopatia e 
Odontologia do 
Esporte como novas 
especialidades

UMA DAS RESOLUÇÕES do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO) mais esperadas pelos cirurgiões-
-dentistas foi publicada no último dia 6 de novembro. 
Trata-se da Resolução N.160, de 2 de outubro de 2015, 
que indica a Acupuntura, Homeopatia e Odontologia 
do Esporte como sendo especialidades odontológicas.
Essa identificação era aguardada com grande expec-
tativa pela classe. Isto, desde a realização da III As-
sembleia Nacional de Especialidades Odontológicas 
(ANEO), realizada dias 13 e 
14 de outubro de 2014, em São 
Paulo.

O presidente do CRO-MT, 
Luiz Evaristo Ricci Volpato, 
indica que esta determinação 
traz como vantagem a aber-
tura do mercado de trabalho, 
pois amplia mais o campo 
de atuação do cirurgião-dentista. “Dessa forma são 
reconhecidas essas práticas que já vinham sendo so-
licitadas para serem exercidas há tempos por alguns 
profissionais e que, agora, podem ser feitas de forma 
regulamentada”, avaliou.

No texto da resolução, o presidente do CFO, Ail-
ton Diogo Rodrigo Morilhas Rodrigues, explica que a 
Acupuntura consiste na aplicação dos conceitos bási-
cos da Medicina Tradicional Chinesa como um siste-
ma de conhecimento, aplicando-o como método para 
o tratamento, prevenção e/ou manutenção do estado 
geral de saúde do paciente odontológico. 

ACUPUNTURA – Nesse contexto, indica que as áre-
as de atuação do especialista em Acupuntura incluem 
diversas atuações como a multiprofissional, interdisci-

N O V I D A D E S S A Ú D E  P Ú B L I C A

Resolução de CFO era 
aguardada por categoria 

profissional desde plenária de 
evento de 2014 em São Paulo

Dados do CRO-MT indicam que 
foram registradas 97 notificações 
de irregularidades entre fevereiro 
e outubro deste ano sendo 11% 

desse número ligado ao exercício de 
profissionais sem registro no estado     

recebe muitas notificações em relação a profissionais sem 
registro e agora, com a parceria, iremos continuar encami-

nhando essa demanda ao Mi-
nistério Público – que irá prio-
rizar a fiscalização”, reforçou 
Volpato.

O procurador também des-
tacou a importância da partici-
pação popular para identificar 
profissionais sem registro.  “A 
nossa maior preocupação é com 
a segurança pública. E, nessa 
busca pela fiscalização, nada 

melhor do que a própria população para encaminhar as 
denúncias. Muitas vezes, as pessoas não denunciam por-
que não sabem como proceder”, enfatizou Mauro Curvo.

Termo de Cooperação entre
CRO-MT e MPE permite 
fiscalização do exercício ilegal 
da profissão
O CONSELHO Regional de Odontologia de Mato 
Grosso (CRO-MT) e o Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso (MPE-MT) firmaram, no dia 17 de novembro, 
um Termo de Cooperação Técnica cuja finalidade é fiscali-
zar o exercício ilegal da profissão.

O documento foi assinado pelo presidente do Conselho 
Regional de Odontologia de Mato Grosso, Luiz Evaristo 
Ricci Volpato e o promotor de Justiça e secretário-geral de 
Administração do MPE, Mauro Benedito Pouso Curvo, na 
Procuradoria Geral de Justiça, na capital.

Conforme explica Evaristo Volpato, existe um equívo-
co em relação às imputações do CRO – que deve fiscalizar 
as irregularidades no exercício do profissional registrado e 
não tem o poder de fiscalizar a atividade ilegal da profissão. 
Isto é, de fiscalizar a pessoa sem o registro profissional.

Daí se faz necessária a par-
ceria entre as instituições para 
garantir a vigilância e conter a 
atividade irregular da profis-
são em Mato Grosso. Volpato 
destaca que para esse monito-
ramento também conta com a 
participação da população.

“O papel do CRO é o de fis-
calizar para que a odontologia 
seja exercida com ética, dig-
nidade e dentro da legalidade em todos os municípios. 
Mato Grosso é um estado de grande extensão territorial 
e contar com o apoio da população e do MPE é funda-
mental para denunciar pessoas que exercem a profissão 
sem registro. Juntos, podemos atuar de forma mais ativa 
e eficaz”, disse o presidente.

De acordo com dados do CRO-MT, foram registradas 
97 notificações de irregularidades entre o período de fe-
vereiro e outubro deste ano. Destas, aproximadamente 
11% correspondem ao exercício de profissionais sem re-
gistro no estado.     

“Identificar os casos é muito importante. O CRO-MT 

Denuncie
Para denunciar basta entrar em contato com o 
CRO-MT pelos telefones: 0800-723 2510 ou (65) 
3644-2002. Também é possível realizar as noti-
ficações das irregularidades pelo número 127 
da Ouvidoria do MPE-MT. O sigilo dos dados 
do autor da denúncia está garantido.  



20
E D I Ç Ã O  9  •   Revista CRO-MT

Anúncio CRO


