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Odontologia hospitalar: Veto 16/2019 
foi mantido

Dr. Marco Antônio em uma comissão com o deputado Professor Israel Batista Plenário da Câmara dos Deputados  - Foto: Marcos Brandão/Senado Federal 

      O Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-

DF) buscou apoio de parlamentares para a derrubada do Veto 

16/2019 PLC 34/2013 ao , que garante assistência odontológica a 

pacientes em regime de internação hospitalar.

    No entanto, em sessão conjunta (Câmara dos Deputados e 

Senado Federal) do Congresso Nacional em 28 de agosto, o veto 

foi mantido, apesar de 198 parlamentares - do total de 374 

votantes - terem se manifestado contrários ante 175 a favor da 

manutenção.

    Para que o veto fosse derrubado era preciso ter a maioria 

absoluta de votos, segundo prevê o regimento interno da Casa: 

257 de deputados e 41 de senadores.

 

Veja  e a o resultado da votação justificativa do Executivo para o 

veto.

Brasília concorre ao Prêmio Nacional CFO de 
Saúde Bucal 2019 

      A Secretaria de Saúde do Distrito Federal inscreveu-se na 

categoria de municípios com mais de 500 mil habitantes. O 

prêmio reconhece e valoriza municípios brasileiros que se 

destacaram na implementação e efetivação das políticas públicas 

de saúde bucal no último ano.

      Agora, a inscrição do DF será encaminhada pelo CRO-DF ao 

Conselho Federal de Odontologia, que avaliará as candidaturas 

distribuídas em 9 grupos de categorias: 

Ÿ   municípios com até 20.000 habitantes das regiões Norte,  

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, contabilizando cinco 

grupos

Ÿ   municípios entre 20.001 e 50.000 habitantes

Ÿ   municípios entre 50.001 e 100.000 habitantes

Ÿ   municípios entre 100.001 e 500.000 habitantes 

Ÿ   municípios com mais de 500.000 habitantes – que inclui o 

Distrito Federal

      Os critérios de classificação de cada município são: 

Financiamento em saúde; Controle social; Política municipal de 

saúde bucal; Assistência odontológica básica; Assistência 

odontológica especializada; Promoção de saúde bucal; Vigilância 

em saúde bucal; Quadro de pessoal odontológico; Remuneração 

na atenção básica; e Educação permanente.

      A premiação está prevista para o último trimestre do ano. A 

primeira colocação das categorias recebe uma cadeira 

odontológica, com mochos e equipo para acionamento e 

controle de seringas tríplice, micromotores e turbinas; suctor para 

coleta de dejetos através de cuspideira/sugadores e refletor 

odontológico.

      As normas estão na Resolução CFO-205, de 21 de maio de 2019.

CBEO 2019: virada de lote de ingressos e mais 
palestrantes confirmados

Entraram em vigor em 28 de agosto novos valores de ingressos 

do Congresso Brasileiro de Especialidades Odontológicas (CBEO) 

2019. As inscrições devem ser feitas pelo site:  www.cbeo.com.br.

Acesse-o e veja os palestrantes já confirmados e a programação 

dos dois dias: 25 e 26 de outubro.

Siga as redes sociais do CBEO 2019 e fique por dentro das 
novidades:

Ao compartilhar os conteúdos, lembre-se de usar a 
hashtag oficial: #EUNOCBEO

@cbeobsb@cbeobsb
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