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4° ENOI: inscrições do 1° lote prorrogadas para 30 de julho
As inscrições no 4º Encontro Nacional de
Odontologia Integrativa (ENOI), para o
primeiro lote de ingressos, devem ser feitas
on-line pelo site. O prazo inicial era 30 de
junho.
A quarta edição do ENOI ocorrerá em 13 e 14 de
setembro, na Universidade de Brasília (UnB) –
Auditório 3 da Faculdade de Ciências da Saúde –
das 8 às 18 horas. Acesse o programa.
A proposta do ENOI é disseminar o
conhecimento das diversas maneiras de
utilização das práticas integrativas complementares (PICS) e as contribuições para
a excelência de resultados nas especialidades odontológicas, considerando uma abordagem
sistêmica do indivíduo.
Em paralelo à programação cientíﬁca, haverá a 2ª Feira de Experiências de Odontologia
Integrativa. Os participantes poderão ser atendidos (com agendamento prévio) por
terapeutas de diversas PICS, como terapia ﬂoral, reiki, cromoterapia, body talk e
auriculoterapia.
O evento conta com apoio do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRODF), por meio da Câmara Técnica de Odontologia Integrativa.

Escaneamento intraoral: TSBs devem usar a tecnologia sob supervisão
Com a Resolução CFO-207/2019, técnicos em saúde bucal (TSBs) estão legalmente aptos a
fazer escaneamento intraoral com ﬁnalidade odontológica, desde que a utilização da técnica
seja supervisionada pelo cirurgião-dentista.
Segundo a norma do Conselho Federal de Odontologia, “será considerado exercício ilegal da
proﬁssão o atendimento a pacientes por pessoas não habilitadas, e o seu acobertamento
enseja conduta de manifesta gravidade de acordo com o art. 53, inciso II do Código de Ética
Odontológica, sujeitando-se aqueles que concorrerem para a infração as devidas sanções”.

16ª Conferência Nacional de Saúde: Brasília terá 3 delegados CDs
A capital federal vai sediar a 16ª Conferência
Nacional de Saúde, e a odontologia brasiliense
estará presente com a participação de três
cirurgiões-dentistas (CDs) delegados eleitos:
1. Jeovânia Rodrigues Silva
2. Rozângela Fernandes Camapum
3. Aroldo Pinheiro de Moura Neto
Com o tema central Democracia e Saúde, o encontro será de 4 a 7 de agosto, no Pavilhão de
Exposições do Parque da Cidade..
Os eixos temáticos são:
1. Saúde como Direito
2. Consolidação dos Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)
3. Financiamento Adequado e Suﬁciente para o SUS
O relatório ﬁnal do encontro vai subsidiar a elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 e do
Plano Nacional de Saúde.
Acesse a programação preliminar.
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