
18/01 - Sindicatos da Saúde do 
DF se reúnem para discutir 
sobre o projeto de lei que 

expande o modelo do IHBDF e 
extingue carreiras.

Representantes de sindicatos da 
saúde do Distrito Federal 
reuniram-se na Comissão de 
Saúde da Câmara Legislativa, 
para tratar em caráter de urgência 
do projeto de lei que prevê a 
implementação de uma 
Organização Hospitalar no DF e 
discutir estratégias conjuntas em 
prol dos trabalhadores das 
categorias representadas.

O projeto apresentado pelo 
governo do Distrito Federal 
pretende ampliar o modelo de 
gestão do Instituto Hospital de 
Base para outras unidades 
hospitalares - Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), Unidades 
de Referência Distrital (URDs), 
Hospitais Regionais e Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU), o que representa 
claramente a terceirização do 
serviço público em Saúde.

21/01 - Sindicatos se unem 
contra o PL que extingue a 

carreira do servidor público da 
Saúde e alertam sobre risco.

A proposta do governador Ibaneis 
Rocha (MDB) de expandir o 
modelo aplicado no Instituto Hos-
pital de Base (IHBDF) para toda a 
Secretaria de Saúde e criar a 
Organização Hospitalar do Distri-
to Federal (OHDF) continua 
mobilizando os sindicatos.

As entidades começaram o dia no 
Sindmédico, com seus jurídicos e 
assessorias de comunicação, 
juntamente com o Deputado 
Distrital Jorge Vianna, discutindo 
dados e reunindo informações 
consistentes para tentar apresen-
tar ao novo Secretário de Saúde, 
Osnei Okumoto, na reunião com 
parlamentares, que ocorreu no 
período da tarde, na CLDF. 

Na ocasião, nada foi definido por 
nenhuma das autoridades presen-
tes, gerando uma falta de entendi-
mento sobre o referido PL.

 

23/01 - SODF ENTREGA 
PAUTA DE 

REIVINDICAÇÕES-2019 
PARA A SES 

Reunião com a Assessoria de 
Gestão Participativa e Relações 
Institucionais – ARINS. O SODF 
solicitou a audiência com o Secre-
tário de Saúde para a apresenta-
ção da pauta de reivindicações 
dos Cirurgiões- Dentistas à SES, 
para o ano de 2019. Na ocasião, 
estiveram presentes representan-
tes da ARINS/SES, Delmo Mene-
zes, Chefe da Assessoria de 
Gestão Participativa e Relações 
Institucionais, e os assessores 
especiais, Patrícia Pivetta, Etieno 
de Souza e Ellen Luz. Represen-
tando o Sindicato dos Odontolo-
gistas do DF, compareceu o 
Secretário de Formação e Política 
Sindical do SODF, José Arnaldo 
Pereira Diniz.

Entre os diversos itens da pauta 
propostos pelo Sindicato, Dr. José 
Arnaldo Pereira Diniz ressaltou a 
importância de ser restabelecida a 
paridade salarial do Cirurgião-
-Dentista com a carreira médica, 
perdida em 2002. 

O representante do SODF expli-
cou que existia uma carreira 
chamada Assistente Superior de 
Saúde, que foi extinta e os cirurgi-
ões dentistas perderam a parida-
de.



 A proposta recebeu a aprovação de 14 dos 22 deputados distritais 
presentes. Com votação em dois turnos, o texto do Executivo local 
passou por 14 votos a 08. A medida terá impacto no Hospital de Santa 
Maria e nas seis unidades de pronto-atendimento (UPAs).

Do lado de fora da CLDF, categorias da saúde se manifestaram contra 
o projeto. Com faixas, bandeiras, uniformes e cartazes, os trabalhadores 
fizeram um esforço concentrado, chamando o Governador Ibaneis 
Rocha a firmar seu compromisso com a saúde, proposto em campanha. 
Lideranças sindicais discursaram contra o texto e foram surpreendidas 
por um carro de som misterioso, manifestando favorável ao texto de 
Ibaneis. Deputados como Júlia Lucy, Jorge Vianna, Arlete Sampaio, 
Chico Vigilante, Fábio Felix, João Cardoso, Leandro Grass e Prof. 
Reginaldo Veras expressaram total apoio às categorias de saúde do DF 
e prometeram lutar veementemente a favor da dignidade do servidor e 
da população do DF.
 

24/01  -Mobilização dos servidores da Saúde e votação - CLDF 
aprova projeto da saúde com 14 votos favoráveis

Segundo Diniz, quem sempre 
teve isonomia (20h) com os médi-
cos eram os cirurgiões-dentistas e 
quando separaram as carreiras, 
essa isonomia foi perdida e os 
aumentos de carreira foram dados 
separadamente. O Secretário do 
SODF defende a paridade, pois 
historicamente já existia.

Da parte do chefe da assessoria da 
ARINS, Delmo Menezes comuni-
cou algumas medidas que o 
Governador Ibaneis Rocha se 
comprometeu, como o pagamento 
da terceira parcela do reajuste 
salarial da categoria ainda no 
primeiro semestre de 2019, além 
da abertura da Mesa de Negocia-
ção Permanente do SUS-DF. As 
reivindicações foram protocola-
das e encaminhadas para delibe-
ração com o Secretário de Saúde, 
Osnei Okumoto.

30/01 - Conselho de Saúde 
votou pela rejeição do projeto 
que modifica a estrutura de 

saúde do DF

O Conselho de Saúde do Distrito 
Federal (CSDF) se reuniu extra-
ordinariamente  e votou pela 
rejeição do projeto que modifica e 
amplia o Instituto Hospital de 
Base (IHB), aprovado pela 
Câmara Legislativa em 24 de 
janeiro.

A votação foi por unanimidade, 
apesar da ausência de todos os 
Conselheiros do Segmento 
Gestor, foram 15 votos pela rejei-
ção e pela judicialização da lei 
aprovada em caráter de urgência. 
A Presidente do Conselho de 
Saúde, Lourdes Piantino declarou 
que o Conselho irá buscar em 
todas as instâncias do judiciário a 
possibilidade de questionar a 
validação de aprovação deste 
projeto. 

Além da rejeição do PL, o cole-
giado propôs a criação de uma 
comissão para apurar todas as 
ações e resultados obtidos pelo 
IHBDF desde a sua criação.

A Gestão sob o comando do 
Secretário Osnei Okumoto, que se 
propôs a manter um bom canal de 
diálogo com o Controle Social, 
inclusive admitindo falhas na 
discussão do então projeto de lei 
encaminhado pelo executivo, se 
omitiu diante da oportunidade de 
participar da primeira reunião do 
CSDF convocada em sua gestão. 

O Sindicato dos Odontologistas 
do DF esteve presente na ocasião, 
representado pela Conselheira 
Jeovânia Rodrigues, presidente da 
entidade, que declara que o Sindi-
cato se compromete com a luta 
pela rejeição da lei no âmbito do 
CSDF, especialmente por contra-
riar as diretrizes estabelecidas 
pela IX Conferência de Saúde do 
DF, instância máxima de delibe-
ração do SUS.



10ª Conferência Distrital de 
Saúde já tem data definida – 6 

e 7 de junho de 2019

O Diário Oficial do Distrito 
Federal publicou no dia 06 de 
fevereiro, o Decreto nº 39.654, 
que convoca para a 10ª 
Conferência Distrital de Saúde 
(CDS). A edição deste ano, que é 
preparatória para a 16a. 
Conferência Nacional de Saúde 
terá como tema: “Democracia e 
Saúde: Saúde como Direito e 
Consolidação e Financiamento do 
SUS”.

A 10ª CDS será precedida pela 
realização das Conferências 
Regionais de Saúde, que corres-
pondem às etapas municipais da 
16ª CNS, e que serão realizadas 
no período de 11 de fevereiro a 15 
de abril de 2019.O Decreto publi-
cado estabelece que os membros 
das Comissões da Conferência 
também serão publicados por 
meio de Portaria da Secretaria de 
Saúde e as despesas com a organi-
zação do evento correrão a conta 
das dotações orçamentárias da 
SES-DF.

“As conferências de saúde são 
espaços democráticos onde é 
possível que usuários, trabalhado-
res, gestores e prestadores de 
serviços do SUS manifestem suas 
opiniões, orientando e definindo 
as diretrizes das políticas de saúde 
e, portanto, subsidiando a sua 
construção.” 

 

É fundamental que os Cirurgiões-
-Dentistas participem deste 
processo para que os temas afetos 
à Saúde Bucal permeiem estes 
debates.”, enfatiza Jeovânia 
Rodrigues.

31 de janeiro: Dia Nacional de Enfrentamento e 
Prevenção da Hanseníase

O papel do Cirurgião-Dentista no auxílio do diagnóstico precoce da 
Hanseníase

Campanha mundial de combate à Hanseníase faz o alerta para o diag-
nóstico precoce e a cura da doença. Atualmente, o Brasil é o país em 
segundo lugar com mais casos da Hanseníase no mundo, perdendo 
somente para a Índia. Por ano, são registrados aproximadamente 30 mil 
casos em todo o país. A maioria dos pacientes de Hanseníase pode ser 
diagnosticada pela presença de lesões de pele e mucosas, com perda de 
sensibilidade. As lesões geralmente surgem nos membros superiores, 
face, além de membros inferiores e nádegas. O objetivo da campanha 
“Janeiro Roxo”, além de diagnosticar e tratar a população, também visa 
vencer o preconceito. A data reforçou o compromisso em controlar a 
doença, oferecer o diagnóstico, tratamentos, difundir informações e 
combater o preconceito.

A HANSENÍASE E A SAÚDE BUCAL

A Hanseníase, embora também comprometa a mucosa bucal, é uma 
doença pouco investigada nas pesquisas odontológicas. De acordo com 
dados divulgados pelo Ministério da Saúde, os estudos sobre a doença 
são desenvolvidos por pesquisadores ligados à Estomatologia e à Pato-
logia bucal, em parceria com pesquisadores médicos especialistas e 
mesmo assim, são pouco divulgados, havendo uma falta de informação 
sobre os sintomas, muitas vezes ignorados pelo paciente.

O exame clínico pode ser feito pelo Cirurgião-Dentista e deve se esten-
der além da cavidade bucal, permitindo não só reconhecer os sinais e 
sintomas provenientes de alterações do complexo buco-maxilo-facial, 
mas também colhendo outras informações sobre o estado de saúde 
geral do paciente. O Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal – 
SODF faz um alerta para a categoria sobre a importância do diagnóstico 
da Hanseníase feito pelo Cirurgião-Dentista e destaca a importância de 
promover uma campanha de combate a uma doença que acomete 
grande parte da população mundial.



06/02 -SODF realiza assembleia 
extraordinária para tratar da 

situação da saúde do DF

Assembleia Geral Extraordinária 
na sede do SODF, em Brasília 
para tratar de pautas como a apro-
vação da Lei 6270 de 30/1/19, que 
trata da terceirização do HRSM e 
UPAS e assuntos gerais da cate-
goria.

A ocasião contou com a presença 
dos diretores da entidade, mem-
bros sindicalizados e cirurgiões-
-dentistas das SES, além do advo-
gado do SODF, Dr. Luiz Felipe 
Buaiz.

A reunião foi presidida pelos dire-
tores Jeovânia Rodrigues e José 
Arnaldo Pereira Diniz, que 
fizeram a leitura do edital de 
convocação e abriram para o 
Departamento Jurídico fazer os 
devidos esclarecimentos sobre o 
projeto, além das orientações 
cabíveis diante da situação atual.

 

Durante o evento, abriu-se o 
espaço para oradores inscritos e 
vários profissionais se pronuncia-
rem sobre as dificuldades que a 
carreira está enfrentando no 
modelo atual de governo. 

O teor da fala de cada trabalhador 
era de desabafo, já que a partir do 
referido projeto, as questões da 
categoria tornaram-se cada vez 
mais incertas. Assuntos como 
carga-horária, remoção, extinção 
do cargo, foram colocados em 
pauta para questionamentos.

Na ocasião, o novo conselho 
também tratou da 10ª Conferência 
Distrital de Saúde, que ocorrerá 
nos dias 06 e 07 de junho em 
Brasília. Foram designados 
alguns nomes para participar das 
comissões da próxima CDS.

Um dos nomes citados para 
compor a Coordenação de Relato-
ria da Conferência de Saúde do 
DF foi o da Presidente do Sindi-
cato dos Odontologistas do DF, 
Jeovânia Rodrigues. Já para 
Coordenador Adjunto, o nome 
indicado foi o de Tiago Neiva, 
representante do Sindicato dos 
Médicos do DF.

14/02- XV Plenária dos Conse-
lhos de Saúde do DF elege 

representantes para a 
Coordenação Nacional de 
Plenária de Conselhos de 

Saúde

Participaram da reunião, conse-
lheiros titulares e suplentes do 
CSDF e dos Conselhos Regionais 
de Saúde.O encontro teve como 
pauta eleger um (1) representante 
titular e dois (2) suplentes para 
representar o DF na Coordenação 
Nacional de Plenária de Conse-
lhos de Saúde/Conselho Nacional 
de Saúde e informes sobre as 
etapas Regionais para a 10ª Con-
ferência Distrital de Saúde.

13/ 02- Reunião do Conselho de 
Saúde do DF define os novos 

conselheiros 

Primeira reunião ordinária do ano 
do Conselho de Saúde do DF 
(CSDF). Composto por represen-
tantes de entidades, trabalhadores 
da saúde do DF, usuários, gesto-
res e prestadores de serviços, o 
encontro mensal teve como pauta 
principal, a posse dos novos 
membros gestores do Conselho 
de Saúde do DF. 



O Sindicato dos Odontologistas do DF iniciou as audiências com os 
deputados distritais, na Câmara Legislativa do DF, para tratar das 
pautas de relevância para a Odontologia e Cirurgiões-Dentistas. Repre-
sentado pela presidente, Jeovânia Rodrigues, e pela Conselheira Fiscal, 
Rozângela Camapum, a entidade foi recebida pelos parlamentares e 
equipes técnicas em seus gabinetes. 

Nestas primeiras audiências, o SODF foi recebido pelos parlamentares 
Fábio Félix (PSol) e Leandro Grass (REDE). Na ocasião, foram discuti-
das questões gerais sobre a Odontologia no DF e em um segundo 
momento uma pauta específica, que se refere à carreira do Cirurgião-
-Dentista. Além disso, foram protocoladas em cada gabinete, sugestões 
para a elaboração de futuros projetos de lei.

Entre os diversos itens da pauta, propostos pelo Sindicato, as represen-
tantes ressaltaram a importância de que seja restabelecida, na SES/DF 
a paridade salarial da carreira de Cirurgião-Dentista com a carreira 
Médica, perdida em 2002.

19/02 - SODF inicia audiências com parlamentares da nova 
legislatura da CLDF

Na ocasião, a Presidente do Sindi-
cato dos Odontologistas do DF, 
Jeovânia Rodrigues, foi eleita 
como Titular para representar o 
Distrito Federal na Coordenação 
Nacional de Plenárias de Conse-
lhos de Saúde.Também foram 
eleitos os representantes suplen-
tes: Klécius Oliveira, do Conse-
lho de Saúde do Guará como 
Primeiro Suplente e Eliana 
Carvalho, do Conselho de Saúde 
de Brazlândia como Segunda 
Suplente.

18/02- Audiência Pública reúne 
autoridades e entidades de 
classe para discutir modelo 

para a saúde do DF

Audiência pública reuniu parla-
mentares, gestores da Secretaria 
de Saúde, incluindo o secretário 
Osnei Okumoto, servidores e 
usuários na Câmara Legislativa 
do DF. Promovida pela deputada 
distrital Arlete Sampaio (PT), o 
objetivo do encontro foi debater 
sobre qual seria o modelo capaz 
de tirar o sistema de saúde do 
Distrito Federal da UTI e conhe-
cer as propostas do governo 
Ibaneis para o setor. Okumoto, 
acompanhado de servidores 
ocupantes de diversos cargos na 
secretaria, apresentou um quadro 
geral da situação atual. Após a 
apresentação dos dados feita por 
Okumoto, representantes do 
governo, sindicalistas, integrantes 
dos conselhos de saúde e usuários 
fizeram diversas observações e 
solicitações ao Secretário de 
Saúde.

20/02 - CRO e entidades 
promovem palestra gratuita 
sobre tributação em serviços 

prestados na Odontologia 

Promovida pelo Conselho Regio-
nal de Odontologia do DF, em 
parceria com o Sindicato dos 
Odontologistas do DF, ABO DF, 
ABO Taguatinga,  ABCD-DF e 
apoio de outras entidades, a pales-
tra “A tributação das receitas 
recebidas por serviços prestados 
na odontologia” ocorreu no audi-
tório do SODF e na ABO de 
Taguatinga.
 

 O evento foi ministrado pelo 
contador Mardonedes Camelo de 
Paiva, especialista em realizar 
serviços de contabilidade para 
clínicas de Odontologia.

 

 



Na ocasião, o palestrante explicou 
como montar e administrar as 
despesas de um consultório odon-
tológico esclareceu as regras de 
sociedades, obrigações de pessoa 
física e pessoa jurídica, licença de 
funcionamento, como proceder 
com impostos e tributos, contrata-
ção de funcionários, escolha das 
dependências para a abertura de 
uma clínica, missão da empresa e 
todos os procedimentos legais 
para a abertura de uma empresa 
nessa área da saúde.

28/0

 
28/02 -SODF entrega pauta de reivindicações para o deputado distrital Chico Vigilante

O SODF prosseguiu com as audiências com os deputados distritais, na Câmara Legislativa do DF, para 
tratar das pautas de relevância para a Odontologia e Cirurgiões-Dentistas. Representado pelo Secretário 
de Formação e Política Sindical, José Arnaldo Pereira Diniz e pelo Secretário de atenção às pessoas 
jurídicas do SODF, Roger Oliveira, a entidade foi recebida em gabinete pelo deputado Chico Vigilante 
(PT) e sua equipe técnica.

Na ocasião, foram discutidas questões gerais sobre a Odontologia no DF e em um segundo momento 
uma pauta específica, que se refere à carreira do Cirurgião-Dentista. 

Entre os diversos itens da pauta propostos pelo Sindicato, foi ressaltada a questão do concurso de remo-
ção, previsto em lei e não realizado, entre outros itens relevantes como: concessão de 40h, concursos 
públicos, paridade com a categoria médica, aposentadorias, pagamento de pecúnias das licenças prêmio, 
fornecimento regular de insumos, serviço de prótese dentária, Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de 
Saúde da Família, Centros de Especialidades Odontológicas, manutenção de equipamentos, entre outros.

 


