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Glosas indevidas: CFO criou formulário 
on-line para coletar dados 

No boletim eletrônico anterior, informamos que os cirurgiões-dentistas poderiam 
enviar ao CRO-DF, até 16 de setembro, informações referentes aos sistemas de 
glosas das operadoras de planos odontológicos, suas falhas e discrepâncias.
 
Entretanto, após o envio dessa orientação, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) 
criou um formulário on-line para padronizar a coleta desses dados: 
https://bit.ly/2kGTXot

Para responder às perguntas, é necessário ter conta do Google (gmail).

Os e-mails que já foram enviados ao CRO-DF serão encaminhados ao CFO.

Mês da Conscientização da Biossegurança em 
Odontologia da América Latina

Pa ra  d e s t a c a r  a  impo r t ân c i a  d a 
biossegurança na odontologia, o Brasil 
aderiu ao Setembro Verde, o SET BIO 
2019.

A iniciativa acompanha o DICAM (Dental 
Infection Control Awareness Month) 
da OSAP (www.osap.org) — prestigiada 
organização internacional dedicada à 

Biossegurança em Odontologia, sediada em Atlanta, nos EUA.

Aqui, durante todo o mês, serão promovidos eventos sobre o tema. Acesse a 
programação no link de inscrições: https://bit.ly/2NFOhau. 

CBEO 2019: valores das inscrições

Após a primeira virada de lote, os preços dos ingressos do Congresso Brasileiro 
de Especialidades Odontológicas estão assim:

 · Cirurgião-dentista: R$ 450
 · ASB, TSB e TPD: R$ 300
 · Estudantes de odontologia (os dois dias, 25 e 26/20): R$ 240

Mas, atenção, divulgue para seus alunos: eles podem ir a apenas um dia do CBEO — 
os profissionais não têm essa opção. Nesse caso, o ingresso individual custa R$ 130.
Siga as redes sociais do CBEO e fique por dentro das novidades do Congresso:

Facebook: cbeobsb
Instagram:  cbeobsb
Site: www.cbeo.com.br

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

Planos de saúde odontológicos: questionário levantará perfil 
dos profissionais

Com essa pesquisa, o CRO-DF e as demais entidades de classe odontológicas 
conhecerão melhor a realidade dos inscritos e poderão deixá-los mais bem 
orientados sobre o funcionamento das operadoras de saúde.

Foi o que propôs a presidente do Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal 
(SODF), cirurgiã-dentista (CD) Jeovânia Rodrigues Silva, convidada para a reunião 
de agosto da Comissão de Convênios e Credenciamentos do Conselho por 
integrar a Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos.
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