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Os cirurgiões-dentistas da
prefeitura de Curitiba foram

deixados de lado pelo prefeito
Luciano Ducci. Enquanto médi-

cos e outros profissionais de
nível superior tiveram alguns
avanços, os “odontólogos”
continuam sem nenhuma

melhoria.

Pelo projeto que altera o plano de
cargos, carreiras e vencimentos, apro-
vado recentemente, pela câmara, os
médicos passaram a ter garantido a in-
corporação de uma remuneração va-
riável. Trata-se da Gratificação Espe-
cial de Médico, além do IDQ. Com
isso, os médicos iniciam a carreira ga-
nhando próximo de R$ 4 mil para 20
horas semanais. Os dentistas, por ou-
tro lado, permaneceram sem o aumen-
to na tabela salarial. Com um salário
base próximo de R$ 1,4 mil, mais 30%
de gratificação de risco de vida e 20%
de IDQ, para as mesmas 20 horas, os
dentistas entram na prefeitura ganhan-
do praticamente metade do que ga-
nham os médicos.

O salário dos cirurgiões-dentistas
na prefeitura está abaixo, até mesmo,
do piso estadual da categoria. O valor
mínimo que deveria ser pago equivale
a 3 salários mínimos, mais 40% de in-
salubridade, o que corresponde a R$
2.289,00, para a mesma carga horária
da prefeitura.

Dentista do posto de saúde:

profissional que
merece respeito

A saúde bucal é tão importante
quanto a saúde de outras partes do

corpo. Quem nunca teve uma dor de
dente ou algum problema em que

tivesse de ir ao dentista para
resolver?

Quem nunca passou por isto é porque
contou com um bom atendimento na pre-
venção de doenças como a cárie. Por este
motivo é que o dentista é tão importante
quanto qualquer outro profissional da saú-
de.

Em Curitiba, diariamente os 642 cirur-
giões-dentistas da prefeitura atendem milha-
res de pessoas nas unidades de saúde em
toda a cidade que não tem condições de
pagar. Estes profissionais são os responsá-
veis por garantir que os curitibanos, crian-
ças, adultos e idosos tenham uma boca sau-
dável. E o empenho deles tem trazido re-
sultados positivos para a população. Segun-
do um levantamento, o CPOD (Dentes
Cariados, Perdidos e Obturados) em crian-

Dentistas
continuam
desvalorizados
pelo prefeito
Luciano Ducci

ças de 12 anos em Curitiba vem caindo. Em
1997, este índice era de 1,81 e em 2003 pas-
sou para 1,27. Este é o resultado de um em-
penho de dentistas que atuam desde a edu-
cação em saúde até a aplicação de flúor.

Mas, infelizmente, este importante tra-
balho não vem sendo valorizado pelo pre-
feito Luciano Ducci. A falta de reconheci-
mento e de valorização está entre os princi-
pais problemas da categoria. Além dos bai-
xos salários, eles convivem também com con-
dições precárias de trabalho e com rotinas
estressantes devido à falta de mais profissio-
nais para realizar o atendimento.

Para piorar ainda mais a situação, o pre-
feito resolveu elevar o salário de profissio-
nais de nível superior, como é o caso dos
médicos, e deixou de lado os cirurgiões-den-
tistas. A discriminação deixou a categoria ain-
da mais indignada. Por este motivo, eles co-
bram do prefeito a imediata valorização e
contam com o apoio da população para
continuar prestando um bom serviço, cui-
dando da família curitibana.
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Na luta pela
igualdade

Os cirurgiões-dentistas começam a intensi-
ficar a mobilização em defesa de igualdade

em relação aos médicos da prefeitura.

A categoria aguarda alguma resposta positiva

da prefeitura. Caso isto não ocorra, a tendência é

que os dentistas iniciem uma série de mobilizações.

Eles decidem também se iniciam uma operação

padrão (exigindo cumprimento de protocolos),

com a intenção de retardar o atendimento, o que

seria uma espécie de “operação tartaruga”.

Curitiba passa
vergonha

E até mesmo entre as pequenas tam-
bém. Os dados são vergonhosos, prin-
cipalmente porque Curitiba conta com

o quarto maior orçamento do país entre
as capitais brasileiras. Os valores pagos a
estes profissionais em Curitiba, estão bem
abaixo do que se paga em cidades da re-
gião metropolitana, como Araucária,
Colombo e São José dos Pinhais.

Para justificar a diferenciação, a secretária
Maria do Carmo apontou que a prefeitura

levou em consideração a situação do
mercado de trabalho.

A alta rotatividade, os valores pagos em ou-
tras cidades e o abandono do cargo estão entre os
principais fatores para a prefeitura elevar os salári-
os dos médicos, mas pesquisas revelam que o va-
lor pago aos dentistas em Curitiba já está defasa-
do (ver gráfico ao lado).

Na opinião da secretária de comunicação do
Sismuc Alessandra Oliveira, a falta de médicos é
um problema que a administração tem que resol-
ver. “Os secretários recebem R$ 12 mil para achar
a solução. Entre as medidas está a valorização de
todos os profissionais de nível superior”.
Não é de agora

“Outras categorias, como procuradores, au-
ditores fiscais e guardas também tiveram aumento
e isso não foi por falta de gente. Então, a gente se
sente como se fosse uma profissão inferior. Te-
mos a mesma carga horária, a mesma formação
superior”, diz o dentista Claudio Fatuch. Ele lem-
brou que uma carta entregue ao então vice-prefei-
to Luciano Ducci, no dia 14 de agosto de 2008, já
apontava uma série de insatisfações.

Saúde não é
mercadoria

Os cirurgiões-dentistas recebem
um dos menores salários entre as

grandes cidades do país.
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Ligue no 156

A equipe que atua na unida-
de de saúde Amigo Especial, que
funciona no Pequeno Cotolengo,
está passando por uma situação
difícil. Formada por 4 dentistas e
5 auxiliares, é a única a realizar o
serviço para pessoas com neces-
sidades especiais em toda a rede
pública municipal de Curitiba. O
resultado da falta de atenção do
prefeito tem resultado em uma fila
de mais de 50 pacientes que aguar-
dam cirurgia e uma demora que
chega a 10 meses para um proce-
dimento que exige anestesia geral
e eletrocardiograma.

O problema é que a prefei-
tura modificou os procedimentos

Prefeitura precariza
serviços de dentistas
que atendem
pacientes especiais
Profissionais e usuários apontam problemas nas condições
de trabalho e dificuldade para atendimento

e o local para realização de exa-
mes destes pacientes. Aqueles que
necessitam de anestesia geral, por
exemplo, precisam passar pelo
Hospital do Trabalhador, confor-
me contrato assinado no primei-
ro semestre deste ano. Acontece
que o local não está preparado
para atender aos portadores de
necessidades especiais. Antes os
exames eram realizados na unida-
de de saúde básica ou no Hospi-
tal São Vicente. A situação já não
era das melhores, mas agora pa-
rece ter complicado de vez.

“Eles estão perdidos”, diz
Jomar Gonçalves, referindo-se aos
profissionais do Hospital do Tra-
balhador. Ele tenta agendar duas
restaurações e uma extração de
dente do seu filho desde novem-
bro de 2010. Wolney, 24 anos, é
autista e precisa ser anestesiado
para realizar qualquer procedimen-
to. “Nesse tempo meu filho está
com dor. Fica difícil para cuidar
dele. Ele já arrancou um dente so-

zinho, por causa da dor”, conta
Jomar.

A cirurgiã-dentista Carolina
Joukoski Garcia, que atua na Ami-
go Especial, conta que o proble-
ma também está na estrutura. “O
paciente com necessidades espe-
ciais é diferente. A gente leva cus-
pe com sangue às vezes. Precisa-
mos de uma lavanderia própria,
não temos fogão para cozinhar”,
diz.

“Na semana passada eu es-
tava de licença, porque fui mordi-
da por um paciente. Não é só o
desgaste físico, mas o mental tam-
bém. Apesar disso, a gente gosta
do que faz, atende com carinho,
mas não tem reconhecimento”,
reclama Carolina.
Prefeitura já sabia

Os problemas já foram
apontados oficialmente pelos pró-

prios profissionais há algum tem-
po. Em 2008 os cirurgiões-den-
tistas e os auxiliares de consultó-
rio dentário da unidade encami-
nharam uma carta ao então pre-
feito Beto Richa. Eles solicitavam,
além da melhoria estrutural, um
adicional no salário, a exemplo do
que já ocorre com os profissio-
nais da educação especial. Sem
respostas, eles encaminharam uma
denúncia ao Ministério Público.
Intimada, a prefeitura apresentou
um documento no qual apresen-
tava uma proposta de alteração
dos procedimentos, prometendo
resolver a demora no atendimen-
to e a melhoria das condições de
trabalho. Como os problemas
persistem, os trabalhadores, jun-
tamente com o Sismuc, preparam,
agora, uma nova denúncia ao Mi-
nistério Público.

Unidade atende 2,5 mil pessoas/ano com apenas 2 consultórios e 4 dentistas.

Ralo e cabos no meio do consultório.


